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RESUMO 

 

O Brasil é um dos grandes produtores mundiais de soja, sendo o seu cultivo bem distribuído no 
território nacional. A cultura caracteriza-se pelo potencial para produção de isoflavonas, 
fitoestrógenos de ocorrência natural nas plantas e com estrutura química comparável a do estradiol. 
As principais isoflavonas são as agliconas (genisteína, daidzeína e gliciteína) e as β-glicosídeo 
(genistina, daidzina e glicitina, 6 "-O-acetil genistina, 6"-O-acetil daidzina e 6 "-O-acetil glicitina, 6 "-O-
malonil genistina, 6"-O-malonil daidzina, 6 "-O-malonil glicitina) Existem relatos sobre a influência 
benéfica destes sobre a saúde humana, quanto a redução de doenças coronarianas, retardam a 
manifestação de arteriosclerose, possuem efeitos benéficos na hipercolesterolemia, protegem contra 
diversos tipos de câncer e melhoria da atividade hormonal. Nas plantas as isoflavonas estimulam o 
microrganismo Bradirizobium do solo, a formação de nódulos nas raízes para fixação e atividade 
contra fungos fitopatogênicos e aumenta a resistência ao ataque de pulgões. Mediante os benefícios 
das isoflavonas na alimentação, sua influência na fisiologia da planta e a complexidade de sua 
extração e quantificação, torna-se necessário avaliar e estudar o controle genético desta 
característica, estimando os marcadores moleculares ligados aos QTLs que as controlam. O objetivo 
deste trabalho foi mapear e validar QTLs para isoflavonas utilizando linhagens endogâmicas 
recombinantes RIL (Recombinant Imbred Lines) e comparar os resultados obtidos pelo mapeamento 
por intervalo simples (IM Simple Interval Mapping) e mapeamento por intervalo composto (CIM 
Composite Interval Mapping). A população é constituída por linhagens endogâmicas recombinantes 
RIL (Recombinant Imbred Lines) pertencentes ao programa de melhoramento de soja da 
Universidade Federal de Viçosa, oriundas do cruzamento entre a cultivar Hartwig e a linhagem Y-23, 
contrastantes para o teor de daidzina, glicitina, genistina, malonil daidzina, malonil glicitina, acetil 
daidzina, daidzeína, acetil genistina, genisteína, daidzeína total, genisteína total, gliciteína total, e 
isoflavonas totais. O processo de extração foi realizado por cromatografia líquida de alta eficiência 
(HPLC – high performance liquid chromatography), e a quantificação por padronização externa, 
sendo os resultados obtidos em μg.g

-1
. Foram utilizados 133 marcadores polimórficos, com os quais 

foi obtido um mapa de ligação com 24 grupos de ligação, frequência máxima de recombinação de 25 
cM e LOD mínimo de 3,0. Foi realizado o mapeamento por marca simples MAS (single-marker locus 
analysis) por análise de variância e regressão, pelo método do intervalo simples (IM, simple interval 
mapping), pelo método da regressão e da máxima verossimilhança, e o mapeamento pelo intervalo 
composto (CIM, composite interval mapping). A determinação da posição do QTL foi realizada pelo 
teste de permutação, com 10000 permutas, possibilitando estabelecer níveis de significância de 5 e 
1%. Nas características malonil daidzina e acetil genistina não ocorreram linhagens transgressivas. O 
genótipo 2.27 apresentou as maiores concentrações em oito isoflavonas e o 4.75 as menores em 12. 
Existem altas correlações entre as isoflavonas do grupo DAC com genistina, genisteína e genisteína 
total e baixa entre glicitina com DAC e genistina, genisteína e genisteína total. Foram validados QTLs 
nos GLs A2, D2, E, H, K, M e N para DAC, em C2, D2, K e M para GEC, em A2, C2, D1a, D2, H, K, M 
e N para GLC e para isoflavonas totais no GLs G, H e O. No GL G foram encontrados QTLs de 
grande efeito para DAC, e um grande número de QTLs para GEC, apesar de não serem citados 
QTLs neste GL para estas isoflavonas. Existem indícios de relação entre controle genético da 
resistência ao nematoide do cisto e isoflavonas nesta população, devido à proximidade dos QTLs que 
controlam estas características. O método mais eficiente de mapeamento foi o CIM, em virtude da 
seleção de cofatores que permitiu eliminar os QTL fantasmas, o que não foi possível pelo IM pelo 
método da regressão e máxima verossimilhança. O mapeamento pelo CIM detectou 44, 40, 29 e 10 
QTLs para DAC, GEC, GLC e isoflavonas totais respectivamente. O IM por regressão posicionou 
nove, cinco, quatro e dois QTL para DAC, GEC, GLC e isoflavonas totais respectivamente. O IM pela 
abordagem da máxima verossimilhança posicionou seis QTLs para DAC e 12 para GEC 
respectivamente. 

 

Palavras-chave: Isoflavonas, mapeamento de QTLs, metodologias, validação. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Brazil is a major world producer of soybeans, its cultivation being well distributed 
throughout the country. The culture is characterized by the potential for production of 
isoflavones, phytoestrogens naturally occurring in plants and chemical structure 
comparable to that of estradiol. The principal isoflavone aglycones are (genistein, 
daidzein and glycitein) and β-glucoside (genistin, daidzin and glycitin, 6 "-O-acetyl 
genistin, 6"-O-acetyl daidzin and 6 "-O-acetyl glycitin, 6 "-O-malonyl genistein, 6"-O-
malonyl daidzein, 6 "-O-malonyl glycitin). There are reports on the beneficial effects 
of these on human health, and the reduction of coronary heart disease, delay the 
manifestation of atherosclerosis, have beneficial effects on hypercholesterolemia, 
protects against various types of cancer and improving hormonal activity. In plants 
isoflavones stimulate soil microorganism Bradirizobium, the formation of nodules on 
the roots and for fixing activity against pathogenic fungi and increases resistance to 
attack by aphids. Through the benefits of isoflavones in the feed, their influence on 
plant physiology and complexity of their extraction and quantification, it is necessary 
to evaluate and study the genetic control of this characteristic estimating the 
molecular markers linked to the QTL that control them. The objective of this work was 
to map and validate QTLs for isoflavone using recombinant inbred lines RIL 
(Recombinant Imbred Lines) and compare the results obtained by simple interval 
mapping (IM Simple Interval Mapping) and composite interval mapping (CIM 
Composite Interval Mapping). The population consists of recombinant inbred lines 
RIL (Recombinant Imbred Lines) belonging to soybean breeding program at the 
Federal University of Viçosa, from the cross between the cultivar Hartwig and lineage 
Y-23, contrasting the content of daidzin, glycitin, genistin , malonyl daidzin, malonyl 
glycitin, acetyl daidzin, daidzein, acetyl genistin, genistein, daidzein, total genistein 
total glycitein total, and total isoflavones. The extraction process was performed by 
high performance liquid chromatography (HPLC), and quantified by external standard, 
and the results obtained in μg.g-1. Markers were used 133 polymorphic, which was 
obtained with a linkage map with 24 linkage groups, recombination frequency of 25 
cM and a minimum LOD of 3.0. Mapping was carried out by simple brand MAS 
(single-marker locus analysis) by analysis of variance and regression, by the method 
of simple interval (IM, simple interval mapping), by the method of regression and 
maximum likelihood, and the composite interval mapping (CIM composite interval 
mapping). The positioning of QTL was performed by permutation test with 10,000 
permutations, allowing establish significance levels of 5 and 1%. In the 
characteristics malonyl daidzin and acetyl genistin were not transgressive lines. The 
genotype  2.27 presented the highest levels in eight isoflavones and 4.75 in the lower 
12. There are high correlations between the group DAC with isoflavones genistin, 
genistein and genistein total and low glycitin between DAC and genistin, genistein 
and genistein total. QTLs were validated in GLs A2, D2, E, H, K, M and N for CAD, 
C2, D2, K and M for GEC in A2, C2, D1a, D2, H, K, M and N for GLC and total 
isoflavone in GLs G, H and O. In GL G were found QTLs of large effect for DAC, and 
a large number of QTLs for GEC, although not mentioned in this GL QTLs for these 
isoflavones. There is evidence of a relationship between genetic control of resistance 
to the cyst nematode and isoflavones in this population due to the proximity of the 
QTL controlling these traits. The most efficient method of mapping the CIM was due 



 

 

to the selection of cofactors that allowed QTL eliminate ghosting, which was not 
possible for the IM method and maximum likelihood regression. The mapping CIM 
detected by 44, 40, 29 and 10 QTLs for CHD, GEC, GLC and total isoflavones 
respectively. The IM regression positioned nine, five, four and two QTL for CAD, 
GEC, GLC and total isoflavones respectively. The IM approach by maximum 
likelihood for DAC positioned six QTLs for GEC and 12 respectively. 

 

Keys Words: Isoflavones, QTLs mapping, methodologies, validation. 
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MAPEAMENTO E VALIDAÇÃO DE QTLs PARA ISOFLAVONAS EM 

LINHAGENS ENDOGÂMICAS RECOMBINANTES DE SOJA 

 

1.0 INTRODUÇÃO 

 

A soja, uma grande cultura agrícola brasileiro, é a mais importante commodity 

do agronegócio (MAPA, 2008), o país é um dos principais exportadores mundiais 

junto com o EUA e a Argentina (FAO, 2009, Figura 1). O cultivo da soja é bem 

distribuído no Brasil com mais de 243 mil produtores, pequenos, médios e grandes, 

distribuídos em 17 estados (BUAINAIN, 2010). 

 

 

FIGURA 1 - Porcentagem de soja produzido e consumido pelos principais mercados. Fonte: USDA. 

Obs.: Os dados de consumo referem-se ao consumo de farelo e óleo de soja. 

A soja caracteriza-se pelo potencial para produção de isoflavonas, 

fitoestrógenos de ocorrência natural nas plantas e com estrutura química 

comparável ao do estradiol (ANDERSON et al., 1999). As isoflavonas são 

metabólitos secundários que apresentam importantes propriedades biológicas, tais 

como atividade antioxidante (ESAKI et al., 1999a), antifúngica (NAIM et al., 1974), 

anticancerígena e propriedades estrogênicas (COWARD et al., 1998). Em relatos, 

quanto à saúde humana, as isoflavonas reduzem doenças coronarianas, retardam a 
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manifestação de arteriosclerose, possuem efeitos benéficos na hipercolesterolemia, 

protegem contra diversos tipos de câncer e melhoram da atividade hormonal 

(MATOS, 2005). 

Diversas associações das isoflavonas com características agronômicas 

importantes para a soja são relatadas, como a estimulação do microrganismo 

Bradirizobium do solo, a formação de nódulos nas raízes para fixação e atividade 

contra fungos fitopatogênicos (OGBUEWU et al., 2010), além do aumento da 

resistência ao ataque de pulgões (MENG et al., 2011).  

O mapeamento de regiões no genoma que controlam as características 

quantitativas, os chamados QTLs (Quantitative Trait Loci), para isoflavonas foi 

realizado por diferentes autores. A detecção de QTLs em germoplasma e ambientes 

diferentes possibilita a quantificação das variâncias genotípica, ambiental, e da 

interação genótipo com o ambiente (PRIMOMO et al., 2005). 

O mapeamento de QTLs possibilita mensurar o número de loci envolvidos na 

herança complexa, bem como suas localizações cromossômicas, modo de ação 

gênica (aditividade, dominância, heterose e epistasia), além de possibilitar a 

decomposição da interação dos genótipos por ambientes ao nível de cada QTL 

(FERREIRA e GRATTAPAGLIA, 1996; AUSTIN e LEE, 1998).  

Na literatura são relatadas várias regiões genômicas (QTLs) de soja 

relacionadas ao controle do teor de isoflavonas, detectados em diferentes materiais 

genéticos e ambientes. Estes loci podem ser aplicados em programas de 

melhoramento, via seleção assistida por marcadores ou serem candidatos para 

isolamento de genes. Entretanto é necessário que se faça antes da sua utilização a 

validação dos QTLs em diferentes genótipos e ambientes. 

Diferenças na detecção de QTLs de um genótipo para outro e em ambientes 

distintos, podem estar associadas, entre outras variáveis, ao modelo utilizado e, 

consequentemente, o número de variáveis consideradas pelo mesmo (MEKSEM et 

al. 2001; KASSEM et al. 2004, 2006). 
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Mediante os efeitos benéficos das isoflavonas na alimentação, sua influência 

na fisiologia da planta e a complexidade da sua extração e quantificação, torna-se 

necessário avaliar e estudar o controle genético desta característica e estimar os 

marcadores moleculares ligados aos QTLs que as controlam, visando gerar 

informações para subsidiar programas de melhoramento para qualidade da soja. 

O objetivo deste trabalho foi de mapear e validar QTLs para isoflavonas 

utilizando linhagens endogâmicas recombinantes RIL (Recombinant Imbred Lines) e 

comparar os resultados obtidos pelo mapeamento por intervalo simples (IM Simple 

Interval Mapping) e mapeamento por intervalo composto (CIM Composite Interval 

Mapping). 

 

 

 

2.0 REVISÃO 

 

 

2.1 A soja e sua importância econômica 

 

A soja pertence ao reino Plantae, filo Magnoliophyta, classe Magnoliopsida, 

ordem Fabales, família Leguminosae, subfamília Papilionoideae, gênero Glycine, 

espécie Glycine max (L.) Merrill) e o número de cromossomos numa célula diploide é 

2n=40 (SOUZA e LORENZI et al. 2005). 

A soja cultivada apresenta ampla variabilidade genética e morfológica, que 

resulta em plantas divergentes quanto à composição dos grãos, produtividade, 

resistência a pragas e adaptação do cultivo a diferentes condições edafoclimáticas 
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(SEDIYAMA et al. 2009). A espécie apresenta grande interesse econômico, devido 

aos seus teores de óleo e proteína nos grãos (LOPES et al., 2002). 

Com relação ao impacto econômico, a cultura é uma das mais importantes 

para o agronegócio brasileiro, com produção 66,38 milhões de toneladas e 

produtividade de 2,65 ton.ha-1 na safra 2011/2012 em uma área cultivada de 25,04 

milhões de hectares (CONAB, 2013) A estimativa para a safra 2012/2013 é de 27,34 

milhões de hectares plantados, produção de 82.68 milhões de toneladas e 

produtividade de 3,02 ton.ha-1 (CONAB, 2013). A perspectiva brasileira de produção 

é que até o ano 2020 ultrapasse a barreira dos 100 milhões de toneladas, podendo 

assumir a liderança mundial na produção deste grão (VENCATO et al., 2010). 

A soja e seus produtos derivados destinam-se a diferentes mercados, sendo 

comercializada como: grão; farelo, para alimentação animal; óleo bruto, para 

indústria de óleos e gorduras; proteína texturizada, como substituto de carnes; fibras, 

aplicadas na ração animal e ingrediente para alimentos funcionais; proteínas 

concentradas, na indústria de embutidos cárneos; lecitinas; como aditivo alimentar; e 

fitoquímicos, ingredientes para alimentos funcionais. 

Devido ao grande número de funções que os componentes da soja 

apresentam, principalmente os fitoquímicos, essa é classificada como alimento 

funcional e nutraceútico. No oriente é considerada um alimento nutritivo e um agente 

medicinal (ANJO, 2004). 

 

 

2.2 As isoflavonas 

 

Os flavonóides são compostos fenólicos presentes nos tecidos vasculares das 

plantas, incluindo frutas, pólen, raízes e caules (DI CARLO et al., 1999; PIETTA, 

2000; ANDLAUER e FURST, 1998). São conhecidos mais de 8000 tipos de 

flavonóides, sintetizados pela combinação dos ácidos chiquímico e acilpolimalonato. 
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Um derivado do ácido cinâmico, fenilpropano, obtido a partir do ácido 

chiquímico, age como precursor na síntese de um intermediário. Neste intermediário 

são adicionados três resíduos de acetato com posterior ciclização da estrutura (DI 

CARLO et al., 1999) (Figura 2). Com diferentes hidrolixações e reduções são 

produzidos diferentes formas de flavonóides (PIETTA, 2000). 

A diferenciação das classes dos flavonóides ocorre em virtude do nível de 

oxidação e no modelo de substituição da cadeia heterocíclica. Algumas classes de 

flavonóides de interesse são flavonas, flavonóis, flavanonas, flavan-3-ol, isoflavonas, 

antocianidinas e flavanolol (DI CARLO et al., 1999; PIETTA, 2000; PETERSON e 

DWYER, 1998). A estrutura básica dos flavonóides é demonstrada na (Figura 3). 

As principais isoflavonas estudadas (SONG et al., 1998) são as agliconas 

(genisteína, daidzeína e gliciteína) e as β-glicosídeo (genistina, daidzina e glicitina, 6 

"-O-acetil genistina, 6"-O-acetil daidzina e 6 "-O-acetil glicitina, 6 "-O-malonil 

genistina, 6"-O-malonil daidzina, 6 "-O-malonil glicitina) (Figura 4). Nos grãos de soja 

estas são as formas encontradas de isoflavonas (KUDOU et al., 1991a). 

 

FIGURA 2 - Biossíntese de flavonóides (Fonte: DI CARLO et al., 1999). 
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FIGURA 3 - Estrutura básica dos flavonóides. 

 

 

FIGURA 4 - Estruturas químicas dos doze isômeros de isoflavonas mais estudados. 

 

As isoflavonas são sintetizadas por um ramo da via dos fenilpropanóides, do 

metabolismo secundário, comum à via dos flavonóides até os substratos 

liquiritigenina e naringenina, quando ocorre a migração do anel 1,2-aril, mediada 

pela isoflavona sintase, a enzima chave do metabolismo das isoflavonas (JUNG et 

al., 2000) (Figura 5). 
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FIGURA 5 - Rota metabólica simplificada dos fenilpropanóides, mostrando intermediários e enzimas 

envolvidas na síntese das isoflavonas genisteína e daidzeína. As setas pontilhadas representam 

múltiplos passos enzimáticos. 

 

As isoflavonas são encontradas em concentrações que vão de 0,1 a 5 mgg-1 

na semente (BARNES, 1998), e esta variação está ligada a fatores genéticos e 

ambientais (BARNES, 1998; CARRÃO-PANIZZI et al., 1999). Sua distribuição é 

extremamente limitada na natureza, na qual a soja e seus alimentos derivados, 

podem ser considerados as únicas fontes naturais destes compostos (COWARD et 

al., 1996; MESSINA, 1997). O reino vegetal apresenta estes fitoquímicos, em 
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pequenas concentrações, sendo sua quantidade relativamente superior nas 

leguminosas, especialmente a soja (ESTEVES e MONTEIRO, 2001). 

As isoflavonas são relatadas por diversos efeitos benéficos à saúde humana 

como: a prevenção de aterosclerose (NESTEL, 2003); melhorias no sistema 

cardiovascular (HASLER, 2002; JAYAGOPAL, 2002); prevenção da osteoporose; 

alivia sintomas da menopausa (HAN, 2000); na prevenção do câncer de mama, 

próstata e cólon (MESSINA, 1999). 

Em contrapartida dos muitos benefícios comprovados das isoflavonas, elas 

são as responsáveis pelo sabor amargo e adstringente da soja e seus produtos 

derivados. Com a atividade da enzima β-glicosidase os glicosídeos daidzina e 

genistina são hidrolisados, formando daidzeína e genisteína (formas agliconas), que 

são associadas com o acréscimo do sabor amargo e adstringente da soja 

(CARRÃO-PANIZZI et al., 1999). As formas agliconas têm um sabor mais intenso e 

desagradável que a forma glicosídica (ARAI et al., 1966; OKUBO, et al., 1983). 

Segundo KUDOU et al., (1991b) os valores mínimos, em milimol (mmol) para 

percepção do sabor das isoflavonas nos alimentos foram: daidzeína10-3; daidzina 10-

2; derivados de daidzina 10-4; gliciteína 10-4; glicitina 10-3; e derivados de gliciteína 

10-5. 

Alguns autores quantificaram o teor de isoflavonas nas sementes de soja, 

utilizando linhagens divergentes e ambientes distintos. Gutierrez-Gonzalez et 

al.(2009) trabalhando com os genótipos PI-438489B, PI-437654, RCAT, AC, 756, 

Essex, Forrest, Williams82, Magellan quantificou concentrações médias variando de 

92 a 491 μg.g-1 para daidzeína, 803 a 2264 μg.g-1 para genisteína, 35 a 146 μg.g-1 

para gliciteína e 901 a 2553 para isoflavona totais. 

De acordo com Kassem et al. (2006) os valores médios de daidzeína, 

genisteína, gliciteína e isoflavonas totais, em uma população de linhagens 

endogâmicas recombinantes (RIL’s) originadas do cruzamento entre os paternais 

Essex e Forrest, é de 1314 μg.g-1 de daidzeína, 996,8 genisteína, 206,1 gliciteína e 

2516.8 μg.g-1 isoflavonas totais. 
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Primomo et al. (2005) trabalhou com RIL’s cujos paternais são os genótipos 

AC756 e RCAT Angora, em dois ambientes. Os teores médios nos paternais (AC756 

e RCAT Angora) e população foram respectivamente de: 701,5; 1148,5; e 865,5 

μg.g-1 para daidzeína; 638; 1413,5; e 932 μg.g-1 para genisteína; 76; 103,5; e 78,5 

para gliciteína; e 1416; 2665,5; e 1879,5 μg.g-1 para isoflavonas totais. 

 

 

2.3 Funções das isoflavonas na planta 

 

Estudos demonstram a relação entre as isoflavonas e características 

agronômicas importantes para a cultura. Morrison et al. (2008) estudando 14 

cultivares de soja canadense, disponibilizadas entre 1934 e 1992, verificou que 

ocorreu uma elevação nos níveis de daidzeína, genisteína e isoflavonas totais, ainda 

que de forma inconsciente por parte dos melhorista, sendo também verificada uma 

correlação positiva entre a produtividade e o teor de isoflavonas totais (MORRISON 

et al., 2008).  

Primomo et al. (2005) mostrou uma correlação positiva entre o teor de 

isoflavonas totais e o rendimento, a maturidade e altura da planta, e uma correlação 

negativa com o teor proteína. Correlação negativa entre as isoflavonas e ácido 

linolénico, bem como os teores de proteína e isoflavonas foram observadas por 

Wilson (2004). 

As isoflavonas apresentam diversas funções sobre a fisiologia da soja, e 

dentre estas pode-se destacar a associação simbiótica com as bactérias fixadoras 

de nitrogênio, no processo de nodulação.  

A associação simbiótica entre as leguminosas e as bactérias do gênero 

Bradyrhizobium é uma interação altamente específica mediada pela estrutura 

química de sinais trocados entre os dois parceiros simbióticos (SUBRAMANIAN et 

al., 2006).  
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Muitas pesquisas destacam o papel das isoflavonas neste processo sendo 

que a genisteína e daidzeína mostraram-se como os indutores primários no 

processo expressão de genes de nodulação para o Bradyrhizobium japonicum 

(BANFALVI et al., 1988, KOSSLAK et al., 1990; SMIT et al., 1992; LOH et al., 1994). 

Os efeitos destas sobre os rizóbios são variados, podendo induzir ou inibir a 

associação com certas espécies, representando um mecanismo de seleção de 

parceiro simbionte (PANKHURST e BIGGS, 1980). 

Comprovou-se, após o silenciamento do gene responsável pela enzima 

isoflavona sintase, que o nível de nodulação nas raízes reduz de forma drástica e 

que as isoflavonas são de fato essenciais para o processo de fixação simbiótica 

(SUBRAMANIAN et al., 2006). 

As respostas das plantas ao estresse, de origem biótica e abiótica, têm 

relação com as isoflavonas. Sanderman et al., (1998) verificaram que o nível de 

isoflavonas em plantas não tolerantes ao glifosato pode ser aumentado quando 

tratadas com o glifosato. Taylor et al., (1999) sugerem que este aumento é resultado 

do estresse induzido devido à aplicação de glifosato nas cultivares de soja não 

tolerante ao herbicida, pois, o mesmo efeito não é observado nas cultivares 

transgênicas resistentes. 

As isoflavonas possuem atividade antifúngica (WYMAN e VANETTEN, 1978; 

WEIDENBORNER et al., 1990) apresentando relação com as respostas da planta a 

infecção por Phytophthora megasperma (GRAHAM et al., 1990). A daidzeína e 

genisteína, exsudadas pelas raízes da soja, agem em concentrações 

nanomoleculares como quimio-atrativos de zoósporos de Phytophthora sojae e 

induzem o seu encistamento e germinação (MORRIS e WARD 1992). Misturas 

preexistentes de daidzina e malonil-daidzina, e de genistina e malonil-genistina, 

podem contribuir para o aumento da resistência à infecção por fungos, em sementes 

e tecidos de plântulas (GRAHAM et al.,1990;  GRAHAM e GRAHAM,1991). 

Daidzina e genistina fornecem precursores para a biossíntese de gliceolinas, 

que são um tipo de fitoalexinas, que são compostos de defesa das plantas ao 
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ataque de patógenos, sendo sua resposta induzida em função da infecção, e desta 

forma, contribuem para a restrição da difusão de fungos (MORRIS et al. 1991). 

 

 

2.4 Mapeamento de QTLs e efeito do ambiente sobre as isoflavonas 

 

O teor de isoflavonas nas sementes da soja é uma característica complexa, 

controlada por muitos genes e cada um destes com influência do ambiente em maior 

ou menor grau (HOECK et al 2000; MEKSEM et al., 2001; KASSEM et al., 2004; 

MEBRAHTU et al 2004; PRIMOMO et al., 2005; KASSEM et al, 2006; ZENG et al., 

2009). 

Pesquisas demonstram que a concentração de isoflavonas nas sementes 

varia dependendo da cultivar, do ano e do ambiente (ELDRIDGE e KWOLEK, 1983). 

Foi relatado um genótipo plantado em diferentes anos no mesmo local variou até 

três vezes o seu teor de isoflavonas na semente (WANG e MURPHY, 1994). 

A temperatura é o fator abiótico que mais influência e é mais estudado 

(CALDWELL et al., 2005; LOZOVAYA et al., 2005), embora regime hídrico 

(BENNETT et al., 2004; CALDWELL et al., 2005; LOZOVAYA et al., 2005. ), o solo e 

sua fertilidade (VYN et al., 2002; BARION et al., 2010), a luz UV (BEGGS et al., 

1985), e radiação γ (VARIYAR et al., 2004) sejam fatores influentes.  

Salienta-se que a variação genotípica possui grande influência no controle do 

teor de isoflavonas nas sementes (GUTIERREZ-GONZALEZ et al., 2009), devendo 

ser considerado nos estudos sobre o seu controle junto à influencia ambiental. 

Para a melhor compreensão do controle genético da concentração de 

isoflavonas nas sementes, o mapeamento de locos controladores de características 

quantitativas (QTL quantitative trait loci) é uma abordagem importante. As 

características quantitativas são denominadas poligênicas, quantitativas ou de 

herança complexa, e os locos que as controlam são os QTLs (TANKSLEY, 1993). 
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No mapeamento os marcadores moleculares são ferramentas utilizadas para 

seleção assistida por marcadores (SAM); localização e o mapeamento de QTLs; 

análises filogenéticas; e estudos de sintenia e clonagem de genes (CARNEIRO e 

VEIRA, 2002) 

A criação de mapas genéticos de soja foi extremamente importante para o 

mapeamento e caracterização de QTLs (HYTEN et al., 2010). Cregan et al. (1999), 

utilizaram 606 microssatélites para obtenção de um mapa consenso com 20 grupos 

de ligação (GL) no genoma da soja, correspondendo ao número de cromossomos 

haplóides. Posteriormente outros mapas mais saturados foram publicados (SONG et 

al., 2004). Recentemente Hyten et al., (2010) publicaram um mapa com 1536 SNP 

(single nucleotide polymorphism), determinado que o genoma da soja é 

aproximadamente 2300 centimorgans (cM) de comprimento. 

Marcadores genéticos intimamente ligados a genes que controlam o conteúdo 

de isoflavonas podem ser utilizados para selecionar indiretamente alelos favoráveis 

de forma mais eficiente do que a seleção direta do fenótipo, como ocorre para outras 

características de importância agronômica (LANDE e THOMPSON, 1990). 

Assim comprovando a existência de QTLs para isoflavonas ligados a 

marcadores moleculares podem-se selecionar indivíduos com níveis desejados de 

isoflavonas com base nos marcadores. 

A ligação entre um marcador genético e um QTL foi primeiramente 

demonstrada por Sax (1923). No entanto, os fundamentos da teoria do mapeamento 

de QTLs foram entendidos a partir do trabalho de Thoday (1961), que sugeriu que se 

um oligogene (herança complexa) estiver ligado a um monogene (herança simples), 

os efeitos fenotípicos de herança complexa podem ser indiretamente avaliados com 

base nos efeitos do gene de herança simples ligado. Este é o princípio do 

mapeamento de QTLs, estudar características quantitativas, de herança complexa, 

utilizando marcadores genéticos de herança simples.  

Com o advento dos marcadores moleculares o número de associações entre 

os marcadores, herança simples, e os caracteres de herança complexa, aumentou 
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significativamente e uma grande quantidade de QTLs com importância econômica 

foram identificados em muitas espécies.  

A capacidade de detecção de um QTL é função da magnitude do seu efeito 

sobre a característica, do tamanho da população segregante avaliada, da frequência 

de recombinação entre o marcador e o QTL, e da herdabilidade da característica 

(PATERSON et al., 1991; TANKSLEY, 1993). 

Vários QTLs para isoflavonas fora relatados por diversos autores, que 

utilizaram populações distintas genéticas divergentes em ambientes diferentes. Dos 

QTLs encontrados alguns foram validados. O processo de validação de QTLs é 

imprescindível para identificação dos marcadores moleculares que de fato estão 

associados aos QTLs. Na validação busca-se identificar os QTLs que foram 

detectados nas mesmas regiões cromossômicas, em diferentes ambientes utilizando 

“backgrouds” genéticos distintos. 

No processo de mapeamento de QTLs o modelo empregado na estimação do 

efeito e posição apresenta uma grande importância, em virtude de sua capacidade 

de reduzir a variância residual e discernir os QTLs “fantasmas”. 

As divergências entre dois modelos estatísticos são visualizadas ao 

compararmos o mapeamento pelo intervalo simples (IM Simple Interval Mapping) 

com o mapeamento pelo intervalo composto (CIM Composite Interval Mapping). O 

IM considera-se apenas o efeito de dois marcadores sobre o QTL, tratando o efeito 

das demais marcas e as interações epistáticas como erro. O CIM aplica a regressão 

múltipla isolando o efeito de outros marcadores sobre o QTL procurado, aumentando 

o poder de detecção. O melhor posicionamento e estimação dos efeitos dos QTLs 

são obtidos pelo modelo estatístico que realiza a melhor análise de cofatores e diferi 

os efeitos genéticos (principalmente epistasia), dos ambientais e a interação 

genótipo ambiente, reduzindo a variância residual e obtendo um maior poder de 

detecção. 

As análises estatísticas normalmente empregadas para o mapeamento de 

QTL são: análise de marca simples MAS (single-marker locus analysis); 

mapeamento por intervalo simples IM (simple interval mapping); mapeamento por 
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intervalo composto CIM (composite interval mapping); mapeamento por intervalo 

múltiplo MIM (multiple interval mapping); mapeamento modelo misto linear MCIM 

(mixed linear mode). 

1. A MAS associa um marcador a um QTL por análise de variância 

(ANOVA), teste de significância ou regressão linear simples. Não requer 

conhecimento prévio do genoma. Contudo tende a confundir efeito QTL e distância, 

de tal maneira que um QTL com pouco efeito intimamente ligado a um marcador 

pode ser tratada igual a uma grande distância QTL localizado a partir do marcador 

(GUTIERREZ-GONZALEZ et al.; 2009). 

2. O IM localiza o QTL realizando uma regressão entre dois marcadores 

aumentando a probabilidade de detecção, eliminando o problema da SMA de 

confundir a distância entre o efeito do QTL e sua distância do marcador. Analisa dois 

marcadores por vez e avalia a presença do QTL executando testes de razão de 

probabilidade para atribuir uma probabilidade (pontuação LOD) no fixo pontos dentro 

do intervalo, ou razão de máxima verossimilhança LR (Likehood Ratio). 

3. O CIM utiliza os princípios do IM mais a regressão múltipla, o que 

possibilita a eliminação do efeito de outros marcadores sobre o intervalo analisado 

pelo processo de seleção de cofatores para reduzir a variância residual da regressão. 

4. O MIM analisa vários intervalos de marcador e suas interações 

epistáticas simultaneamente numa abordagem de modelo misto multidimensional, 

onde cada vez que um novo factor é incorporado no modelo de variância residual o 

componente de erro (e) diminui, desse modo, o modelo explica melhor a variação 

fenotípica elevando a potência e precisão da detecção dos QTL (GUTIERREZ-

GONZALEZ et al.; 2009). 

5. O MCIM analisa os efeitos genéticos dos QTL, dominante, aditivo, a relação 

entre estes, epistasia, e o nível de efeito do ambiente sobres os QTLs. 

A Anexo 1 e a Figura 6 resumem os resultados obtidos por alguns autores 

quanto ao mapeamento de QTL para isoflavonas realizados nos últimos anos. 
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Em uma população com 100 RILs derivadas de ‘Essex’ e 'Forrest' Meksem et 

al. (2001) relataram sete QTLs em cinco GL utilizando 107 microssatélites, sendo: 

três para gliciteína (GL B1, H, e N); três para daidzeína (GL N, K e A1); um QTL para 

gliciteína e genisteína (GL K). Os valores de herdabilidade no sentido amplo foram 

de 79%, 22% e 88% para daidzeína, genisteína e gliciteína respectivamente.  

Posteriormente Kassem et al. (2004), utilizando a mesma população de 

Meksem, com 240 SSR, aplicaram o IM e confirmaram seis dos QTLs do estudo 

anterior e detectaram outros dois, um para genisteína e daidzeína, (GL B2) e um 

para gliciteína, (GL D1a). Entretanto ao aplicar o CIM com os mesmos dados 

Kassem et al. (2006), validaram dois dos oito QTLs relatados anteriormente e 

identificou 14 novos QTLs. Nesta população foram detectados 16 QTLs distribuídos 

nos GL B1, A2, D1a, N, M e G. 
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FIGURA 6 - Grupos de ligação da soja sumarizando os locais onde foram detectados QTLs por diferentes 

autores. Ovais cinza claro indicam loci genisteína, ovais cinza escuro indicam loci daidzeína, ovais pretas 

indicam loci para isoflavonas totais e ovais tracejadas indicam loci gliciteína. (Fonte: Gutierrez-Gonzalez et al, 

2009).
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Primomo et al. (2005) utilizando IM e CIM numa população de RIL com 207 

linhagens cujos paternais foram AC756 (baixo teor de isoflavonas) e RCAT (alto teor 

de isoflavonas) detectaram 17 QTLs para genisteína, daidzeína, gliciteína e 

isoflavonas totais em 9 GL diferentes: A1, C2, D1a, F, G, H, J, K e M. O estudo 

ocorreu em dois ambientes, com 99 microssatélites polimórficos.  

Cinco QTLs identificados por Primomo (2005) foram localizados em regiões 

genômicas semelhante dos resultados de Kassem em 2004. Estes se posicionam 

nos GL A1, D1a, H, K e N, sendo de interesse por terem sido identificados em 

ambientes contrastantes, utilizando material genético distintos. A herdabilidade em 

sentido amplo para a genisteína, daidzeína, gliciteína, e isoflavonas totais variou de 

35% para 50%, diferindo consideravelmente dos valores obtidos na população 

derivada dos paternais 'Essex' × 'Forrest' (MEKSEM et al., 2001). Uma grande 

contribuição deste trabalho foi a identificação de 23 interações epistáticas para o 

teor de isoflavonas por Primomo et al. (2005).  

Zeng et al. (2009), com uma população RIL com 136 linhagens derivadas do 

cruzamento entre duas cultivares chinesas 'Zhongdou 27' (alto teor de isoflavona) e 

"Jiunong 20 '(baixo teor). Esta população foi cultivada em sete ambientes diferentes 

na China. Um mapa genético com 99 marcadores SSR polimórficos foi utilizado.  

Zeng utilizou o mapeamento por MIM, identificando 11 QTLs em 9 GL: F, I, K, 

A2, C2, M, O, D2, G, para a genisteína, daidzeína, gliciteína e isoflavonas total. De 

particular interesse foi o QTL para genisteína, gliciteína, e isoflavonas totais 

localizado no GL M intimamente associado ao marcador Satt540. Esse QTL, que foi 

significativo em vários ambientes do estudo também foi considerado significativo em 

mais de um ambiente por Primomo et al. (2005). A herdabilidade no sentido amplo 

variou de 31% a 57%, valores baixos como os de Primomo et al. em 2005. 

Gutierrez-Gonzalez et al. (2009) conduziram um estudo analisando 196 RIL, 

derivadas do cruzamento 'Essex' x PI 437654, em dois ambientes, e 276 SSR e 

AFLP (polymorphism amplified fragment length). Várias técnicas de mapeamento 

foram utilizadas, incluindo IM, CIM, mapeamento por intervalo composto misto 

(MCIM), e mapeamento por intervalo misto (MIM). Identificou-se vinte e seis QTLs de 
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ação aditiva exibindo interação epistática. Essas interações variaram muito de um 

local para outro, o que indica que o grau de epistasia é fortemente influenciado pelo 

ambiente de crescimento. A herdabilidade estimada foi de 83%, 89%, 43% e 86% 

para a genisteína, daidzeína, gliciteína e isoflavonas totais respectivamente. A 

maioria das isoflavonas apresentaram estimativas de herdabilidade alta, 

concordando com os resultados encontrados por Meksem et al. (2001), indicando 

que as isoflavonas de soja são primariamente controlada por fatores genéticos. 

 

 

 

3.0 OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa objetiva mapear e validar QTLs para daidzina, glicitina, 

genistina, malonil daidzina, malonil glicitina, acetil daidzina, daidzeína, acetil 

genistina e genisteína, daidzeína total, genisteína total, gliciteína total e isoflavonas 

totais, em uma população constituída de 117 linhagens de RIL (Recombinant Imbred 

Lines), pertencentes ao programa de melhoramento de soja da Universidade Federal 

de Viçosa 

 

3.1 Objetivos específicos 

 

Analisar a correlação entre as isoflavonas; 

Identificar os indivíduos transgressivos; 

Comparar os resultados obtidos pelo mapeamento por IM e CIM a fim de determinar 

qual apresenta a melhor capacidade de detecção de QTLs. 
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4.0 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Material genético 

 

A população é constituída por linhagens endogâmicas recombinantes RIL 

(Recombinant Imbred Lines) pertencentes ao programa de melhoramento de soja da 

Universidade Federal de Viçosa, oriundas do cruzamento entre a cultivar Hartwig e a 

linhagem Y-23, contrastantes para o teor das nove isoflavonas (daidzina; glicitina; 

genistina; malonil daidzina; malonil glicitina; acetil daidzina; daidzeína; acetil 

genistina; e genisteína) e isoflavonas totais: daidzeína total; genisteína total; 

gliciteína total; e isoflavonas totais. Perfazendo-se a avaliação de 13 características 

nesta população. 

Do cruzamento entre Hartwig e Y-23 obteve-se a população F1 que foi 

autofecundada naturalmente para obtenção da geração F2. Os indivíduos da 

geração F2 originaram outros três indivíduos por autofecundação, sendo mantido 

apenas um até a fase de produção de sementes para formar a geração F3. Esse 

processo foi repetido a geração F7, formando 117 linhagens endogâmicas 

recombinantes. 

Todo este processo foi conduzido em casa de vegetação, para eliminar a 

presença de possíveis agentes causadores de polinização cruzada e manter um 

ambiente climatizado para favorecer um máximo desenvolvimento da planta sem a 

ocorrência de nenhum estresse de origem biótica e abiótica.  

A condução dos indivíduos e as sucessivas autofecundações ocorreram na 

Universidade Federal de Viçosa (UFV), utilizando uma planta por vaso, mantendo 

uniforme a irrigação e o substrato utilizado. As sementes das linhagens, na geração 

F7, foram colhidas no ano de 2010 e armazenadas em câmara fria manutenção da 

qualidade fisiológica da semente. 
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Esta população já foi utilizada anteriormente para o mapeamento de QTLs 

para resistência ao nematoide do cisto da soja (NCS) (Ferreira et al. em 2011). E 

também para outras características de componentes de produção da soja (Silva 

2006) 

 

 

4.2 Extração e quantificação do teor de isoflavonas 

 

De cada linhagem foram coletadas amostras de sementes para o processo de 

extração, das quais obteve-se 1g de sementes moídas que foram diluídas em 20ml 

de metanol 80%. O metanol 80% é o extrator das isoflavonas porque, segundo 

Eldridge (1982), após comparar vários solventes para extração incluindo etanol 50 e 

80 % e absoluto, metanol 50 e 80% e absoluto, acetato de etila e acetonitrila, 

verificou-se que o metanol apresenta resultados mais reprodutíveis e de máxima 

extração. Esta solução foi armazenada em geladeira por duas horas com agitação 

constante a cada 10 minutos sendo posteriormente centrifugada a 13000 rpm por 10 

minutos a 4ºC. 

Após a centrifugação obteve-se uma solução heterogênea com uma fase 

sólida e uma líquida, o sobrenadante. O sobrenadante contém as isoflavonas 

extraídas e diluídas pelo metanol 80%. Do sobrenadante foi pipetado 1 ml e 

armazenado em temperatura abaixo de zero, para análise posteriores, constituindo 

uma amostra para cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC – high performance 

liquid chromatography). 

Das amostras para HPLC aplicou-se alíquotas de 20 µl no cromatógrafo. O 

processo foi conduzido num cromatógrafo Shimadzu série LC10 através de uma 

coluna de fase reversa Shim-pack CLC-ODS (M) (4,6 x 250 mm) (Shimadzu) 

mantido a 40 ◦C. A eluição solvente consistiu de um gradiente linear de acetonitrila 

de 15% a 80%, contendo 0,1% de ácido acético, durante 70 min a 40ºC. A taxa de 

fluxo de solvente foi de 1,0 mL / min e a absorção UV para avaliação de 260 nm. O 
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detector utilizado foi um dector UV-VIS Dector Shimadzu. Todo este processo foi 

realizado no laboratório de análises bioquímicas da UFV. A unidade de quantificação 

das isoflavonas é de microgramas de isoflavonas por grama de semente triturada 

(µgg-1). 

A quantificação foi realizada pelo método de padronização externa. Padrões 

genuínos de daidzeína, genisteína e genistina foram obtidos da Sigma Chemical Co 

(St. Louis, EUA) e de gliciteína, glicitina, daidzina, 6”-O-acetilgenistina, 6”-O-

acetildaidzina, 6”-O-acetilglicitina, 6”-O-malonilgenistina, 6”-O-malonildaidzina, 6”-O-

malonilglicitina da Fujicco Co, LTD (Tóquio, Japão). Todo o processo foi controlado 

por um microcomputador ligado ao sistema de cromatografia e detecção de picos. 

Para determinação das concentrações de isoflavonas totais (Daidzeína Total, 

Genisteína Total, Gliciteína Total e Isoflavonas totais) utilizou-se as seguintes 

fórmulas: 

20*
23,254/4,458/"6

41,502/"636,416/
23,254 
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gliciteínalicitinaacetiO

licitinamaloniOglicitina
totalGliciteína  

 

totalGliciteínatotalGenisteínaotalDaidzeínatsTotaisIsoflavona   

Para cada linhagem foram conduzidas duas leituras no cromatógrafo. Para 

análise descritiva dos dados e os boxplots foram utilizadas as duas. Para o processo 

de mapeamento aplicou-se a média das leituras. 
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4.3 Formação dos grupos de ligação, mapeamento de QTLs, estatística 

descritiva e teste de normalidade 

 

A extração de DNA e amplificação dos marcadores SSR foi feita por Silva 

(2006). 

Com os 133 marcadores polimórficos foi elaborado o mapa de ligação 

utilizando frequência máxima de recombinação de 25 cM e LOD mínimo de 3,0, para 

determinação da ligação entre os marcadores. A unidade de distância foi a 

frequência de recombinação. Ao todo foram formados 24 grupos de ligação (GL) 

(Figura 7). 

A localização e caracterização dos efeitos do(s) possível(s) QTL(s) foram 

realizadas pela análise de marca simples MAS (single-marker locus analysis) por 

análise de variância e regressão, pelo método do intervalo simples (IM, simple 

interval mapping) (LANDER e BOTSTEIN, 1989), pelo método da regressão e da 

máxima verossimilhança, e o mapeamento pelo intervalo composto (CIM, composite 

interval mapping) utilizando os princípios descritos por Jasen (1992, 1993) e Zeng 

(1993). 

A determinação do QTL corresponde à posição entre dois marcadores com o 

valor da razão de verossimilhança (Likehood Ratio – LR) superior ao 

preestabelecido pelo teste de permutação a 5 e 1% de  probabilidade. Para este 

teste foram realizadas 10000 permutações.  

Nas análises de verossimilhança o LR é determinado por:  

)
0

1
ln(2

L

L
LR   

Onde: 

L1: Resultado da máxima verossimilhança no qual todos os parâmetros são 

estimados; 
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L0: Resultado da máxima verossimilhança no qual p parâmetros de L1 são 

omitidos ou fixados em determinados valores. 

Para as análises de regressão o LR é obtido pela relação: 











oSQDcomplet

oSQDreduzid
nLR ln  

Em que: 

SQDreduzido = Soma de quadrado do desvio (ou resíduo) do modelo reduzido. 

SQDcompleto = Soma de quadrado do desvio (ou resíduo) do modelo completo. 

Para o IM o modelo completo e reduzido é dado por: 

Modelo completo: jaYj   xj  

Modelo reduzido para o teste de hipótese do efeito aditivo: jYj    

Onde: 

Yj = valor da característica Y no indivíduo j; 

μ = média da característica na população; 

a = efeito aditivo do loco que está sendo estudado sobre a característica; 

x = variável condicionadora cujos valores são dependentes dos genótipos dos 

marcadores que flanqueiam o QTL, no indivíduo j; 

Ɛj = Erro aleatório. 

Para o CIM o modelo completo e reduzido é dado por: 

Modelo completo:   



c

iik

jBkXkjaxjYj
1,
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Modelo reduzido para o teste de hipótese do efeito aditivo: 





c

iik

jBkXkjYj
1,

  

Onde k identifica o loco marcador; j identifica o indivíduo considerado e c é 

número de marcadores. 

O processo de seleção de cofatores constituiu-se de uma análise iterativa 

onde selecionou-se aqueles que foram determinados por mapeamento por intervalo 

simples proporcionando uma análise criteriosa e precisa para observação de QTL. 

Desta forma para cada GL, em cada característica, existe um conjunto de cofatores 

específico. 

Para comparação dos resultados com os QTLs detectados por outros autores 

adotou-se o mapa consenso do soybase, pois, segundo Kassem et al. (2006), um 

mapa genético integrado do genoma da soja é útil para determinar se os QTLs 

detectados apresentam sobreposição com qualquer um dos mais de 1000 QTLs 

detectados para os 80 caracteres relatados. Desta forma, para todo o processo de 

comparação de distância de QTLs encontrados neste trabalho foi utilizado o mapa 

consenso do soybase. 

A formação dos grupos de ligação e o mapeamento de QTLs foram realizados 

através do aplicativo computacional GQMOL (2007). As estatísticas descritivas, 

medidas de tendência central e de dispersão, teste de normalidade e os boxplots 

foram obtidos pelo aplicativo computacional R (2012). 

Para classificação dos efeitos dos QTLs considerou-se a amplitude do R2 e 

LR, no IM, e apenas o R2 no CIM. Classificam-se os QTLs em: baixo efeito, R2 

máximo de 0,15 ou LR máximo de 16,2; efeito intermediário, R2 entre 0,15 e 0,30 ou 

LR entre 16,2 e 32,4; grande efeito, R2 acima de 0,30 ou LR superior a 32,4. 
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FIGURA 7 - Mapa de ligação de trabalho demonstrando o padrão de agrupamento dos marcadores 

ligados nos 24 GLs. 
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5.0 RESULTADOS 

 

 

5.1 Resultados fenotípicos 

 

O parental Y-23 apresentou médias do teor de isoflavona superiores aos de 

Hartwig na maioria dos casos, com exceção de glicitina e acetil genistina, sendo que 

para glicitina as médias dos parentais foram próximas demonstrando apenas uma 

leve diferença (Tabela 1). As características não apresentam distribuição normal, de 

acordo com o teste de Lilliefors. 

Para as características glicitina e acetil daidzina as médias populacionais 

excederam as médias dos parentais. Para todas as características foram detectados 

genótipos com concentração de isoflavonas superiores ou, inferiores aos dos 

parentais, mostrando segregação transgressiva. 

Os genótipos transgressivos para cada isoflavonas podem ser observados na 

Tabela 2, na qual foram destacados os genótipos que apresentaram as oito maiores 

concentrações de isoflavonas e as dez menores concentrações de isoflavonas. 

Comparando esses dados com os boxplots das Figuras 8, 9, 10 e 11, verifica-se os 

genótipos transgressivos, destacando os passíveis de interesse para seleção. 

Para daidzina foram observadas linhagens transgressivas com médias acima 

e abaixo dos paternais. Em glicitina ocorrem transgressivos acima da média dos 

paternais e somente o genótipo 4.75 destacou-se com média abaixo do genótipo Y-

23. Para genistina as linhagens com média superior apresentaram de 48 a 67 μgg-1, 

enquanto que as inferiores de 10 μgg-1 à ausência desta isoflavona. 
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TABELA 1 - Concentração de isoflavonas (μgg
-1

) nas sementes dos paternais e nas linhagens RILs.  

 Médias Paternais Estimativas populacionais 

Isoflavona Hart Y-23 Média E.P. Mediana D.P. Max Min Amplitude CV IV 

dai 12,07 23,41 19,80 0,85 16,34 13,13 60,98 0,0 60,98 66,30 4,31 

gli 5,16 4,82 10,64 0,35 10,20 5,38 24,11 0,0 24,11 50,55 3,29 

gen 23,82 35,45 22,35 0,86 20,70 13,20 67,06 0,0 67,06 59,08 3,85 

mdai 6,79 45,93 14,29 0,59 12,76 9,08 42,54 0,0 42,54 63,59 4,14 

mgli 2,40 4,92 4,55 0,16 4,37 2,47 17,43 0,0 17,43 54,29 3,53 

adai 0,10 0,99 1,22 0,07 1,05 1,12 4,58 0,0 4,58 92,11 5,99 

daid 3,25 14,60 3,78 0,30 2,30 4,67 27,01 0,0 27,01 123,37 8,03 

agen 1,20 0,05 0,68 0,04 0,64 0,61 2,83 0,0 2,83 89,16 5,80 

genis 1,40 4,98 1,89 0,09 1,62 1,42 7,96 0,0 7,95 74,95 4,88 

daidt 385,7 1494,21 670,50 36,80 550,92 398,10 1818,11 0,0 1818,11 59,37 5,49 

gent 228,6 543,32 358,62 18,65 310,47 201,74 903,58 12,50 891,07 56,26 5,20 

glit 306,4 1027,98 495,99 20,42 471,89 220,90 1145,39 0,0 1145,39 44,54 4,12 

IT 920,9 3065,52 1525,12 72,27 1330,92 781,74 3644,11 12,50 3631,61 51,26 4,74 

Daidzina (dai), Glicitina (gli), Genistina (gen), Malonil Daidzina (mdai), Malonil Glicitina (mgli), Acetil Daidzina (adai), Daidzeína (daid), Acetil Genistina (agen), Genisteína 
(genis), Daidzeína total (daidt), Genisteína total (gent), Gliciteína total (glit) e Isoflavonas totais (IT); 

E.P. - Erro padrão da média; D.P. - Desvio Padrão;  

Max - Maior teor de isoflavona quantificado para a características; 

Min - Maior teor de isoflavona quantificado para a características; 

CV – Coeficiente de Variação; IV – Índice de Variação. 
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TABELA 2 - Genótipos com os maiores e menores teores de isoflavonas na população, classificados para mais de três isoflavonas. Os valores referem-se as 
médias das duas leituras. 

ISO 
Linhagens com as maiores médias Linhagens com as menores médias 

1.26 2.12 2.27 2.31 2.35 3.15 4.51 4.55 1.18 2.34 2.43 3.14 4.09 4.15 4.29 4.75 5.02 5.07 

dai   46,48   47,94  51,27    4,83 1,85 3,62 0,30 0  3,50 
gli            2,01 1,78 3,37 2,27 0  2,73 

gen  50,96  52,59  48,66 51,17  4,06    5,63   0  5,45 
mdai   39,91   37,94 30,31 32,56    2,76  3,39  0   
mgli   12,18         1,65 0,94 1,40  0 1,25 0 
adai 2,95     3,56       0   0 0  
daid  16,62 19,44 11,57    11,84     0,18 0,31  0 0,24 0 
agen      1,88      0,11  0,14  0  0 
genis 6,95 6,19 5,11  6,21    0,34    0,25 0,23   0,30  
daidt 959,3  1392  1016   1203  179 242  63,95 86,74  0   
gent  886,83  903  878  800 77,57 113 156     12,50  77,27 
glit  799,24 952 849 829     227 263    191 0  138 
IT   3140 2710 2660  2788 3149  520 661  289 386  12,50  297 

Total 3 5 8 5 4 6 3 6 3 4 4 5 9 9 3 12 4 9 

Isoflavonas (ISO): Daidzina (dai), Glicitina (gli), Genistina (gen), Malonil Daidzina (mdai), Malonil Glicitina (mgli), Acetil Daidzina (adai), Daidzeína (daid), Acetil Genistina 
(agen), Genisteína (genis), Daidzeína total (daidt), Genisteína total (gent), Gliciteína total (glit) e Isoflavonas totais (IT). 
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FIGURA 8 - Box-plot das isoflavonas daidzina, glicitina, genistina e malonil daidzina, das maiores e menores, concentrações em comparação com os 
paternais Hartwig (Hart) e Y-23 e a população RIL (Pop). 
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FIGURA 9 - Box-plot das isoflavonas malonil glicitina, acetil daidzina, daidzeína e acetil genistina das maiores, e menores concentrações em comparação 
com os paternais Hartwig (Hart) e Y-23 e a população RIL (Pop). 
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FIGURA 10 - Box-plot das isoflavonas genisteína, daidzeína total, genisteína total e gliciteína total das maiores menores concentrações em comparação com 
os paternais Hartwig (Hart) e Y-23 e a população RIL (Pop). 
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FIGURA 11 - Box-plot da característica Isoflavonas Totais das maiores e menores concentrações em comparação com os paternais Hartwig (Hart) e Y-23 e a 
população RIL (Pop). 



46 

 

Não ocorreram transgressivos para malonil daidzina e acetil genistina. A 

malonil glicitina e acetil daidzina apresentaram linhagens com médias superiores a 

do paternal com maior concentração, contudo, apenas na malonil glicitina foram 

observados linhagens com média inferior a do paternal com menor concentração, 

sendo as 4.75 e 5.07. 

Em daidzeína observaram-se transgressivos com médias claramente 

inferiores a do paternal Hartwig e apenas três com médias superiores a do Y-23, as 

linhagens 1.50; 2.27; e 2.12. Para genisteína a diferenciação dos indivíduos 

inferiores não foi tão evidente e apresenta apenas dois transgressivos superiores 

nítidos, as linhagens 1.26 e 2.35. 

Em daidzeína total quatro transgressivos com médias superiores à do 

paternal Y-23, as linhagens 1.26, 2.09, 2.12 e 2.27 foram encontrados. Três 

linhagens possuem média inferior a Hartwig, 1.19, 5.02 e 5.44. Para genisteína total 

as quatro superiores foram 3.15; 2.12; 2.31; 2.16; e 4.55, quanto aos inferiores 

destacaram-se a 4.75 e 1.18. Para gliciteína total apenas a linhagem 4.75 

apresentou média inferior a Hartwig.  

Para isoflavonas totais a distinção das linhagens com médias acima e abaixo 

dos paternais não foi tão evidente, com exceção para as linhagens 4.09, 4.15 e 4.75 

com médias inferiores a do paternal Hartwig. 

Com as seis linhagens com as maiores médias e as seis menores pode-se 

identificar as que se destacam em mais de uma isoflavona. Por exemplo, a linhagem 

2.27 ficou entre as seis maiores concentrações para oito características, 3.15 e 4.55 

para seis, 2.12 e 2.31 para cinco, 2.35 para quatro e 1.26 e 4.51 para três. A Tabela 

2 demonstra essas informações.  

Assim as linhagens 2.27 e 4.75 apresentaram as maiores e menores 

concentrações de isoflavonas respectivamente, sendo materiais importantes para 

programas de melhoramento para qualidade da soja, além da sua possível aplicação 

em estudos futuros de mapeamento de QTLs e de herança para isoflavonas.  
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Correlações significativas a 1% foram observadas entre as isoflavonas, com 

exceção apenas de glicitina e acetil genistina, que foi não significativa, e entre 

malonil glicitina com acetil genistina e acetil genistina com gliciteína total que foi 

significativo a 5% (Tabela 3). Valores superiores a 0,80 foram obtidas entre a 

daidzina e suas formas derivadas (malonil daidzina, acetil daidzina, daidzeína), e 

entre a genistina e a daidzeína total, genisteína total e isoflavonas totais. A glicitina 

apresentou correlação de 0,82 com a malonil glicitina e 0.71 com a gliciteína total. 

As mesmas observações para daidzina são válidas para genistina, porém esta 

última apresenta correlação com a gliciteína total de 0,85. A acetil genistina 

apresentou os menores valores de correlação. 
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TABELA 3 - Correlação entre as 13 características de isoflavonas avaliadas, pela correlação de Pearson.  

 dai gli gen mdai mgli adai daid agen genis daidt gent glit IT 

dai 1 0,63 0,83 0,82 0,53 0,86 0,69 0,31 0,68 0,94 0,82 0,79 0,91 
gli  1 0,50 0,52 0,82 0,53 0,29 0,14

ns
 0,38 0,56 0,46 0,71 0,61 

gen   1 0,79 0,48 0,96 0,73 0,34 0,74 0,90 0,96 0,85 0,94 
mdai    1 0,65 0,92 0,71 0,27 0,57 0,93 0,75 0,84 0,91 
mgli     1 0,58 0,34 0,21

*
 0,33 0,57 0,45 0,71 0,61 

adai      1 0,76 0,33 0,71 0,96 0,92 0,90 0,98 
daid       1 0,23 0,69 0,83 0,72 0,68 0,80 
agen        1 0,30 0,32 0,45 0,18

*
 0,33 

genis         1 0,72 0,83 0,61 0,75 
daidt          1 0,87 0,87 0,98 
gent           1 0,76 0,92 
glit            1 0,92 
IT             1 

Daidzina (dai), Glicitina (gli), Genistina (gen), Malonil Daidzina (mdai), Malonil Glicitina (mgli), Acetil Daidzina (adai), Daidzeína (daid), Acetil Genistina (agen), Genisteína 
(genis), Daidzeína total (daidt), Genisteína total (gent), Gliciteína total (glit) e Isoflavonas totais (IT). 

* - Significativo a 5% de probabilidade pelo teste t; 

ns - Não significativo a 5% de probabilidade pelo teste t; 

As demais correlações foram significativas a 1% de probabilidade. 
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5.2 Análise de marca simples (MAS) 

 

O mapa de ligação é constituído de 89 dos 133 marcadores polimórficos. 

Desta para conhecer a relação entre os teores de isoflavonas e os marcadores não 

presentes no mapa, aplicou-se a análise de marca simples (Tabela 4). 

TABELA 4 - Marcadores associados pela análise de variância e regressão aos teores de isoflavonas. 

Marca GL Prob(F) r R
2
(%)  Marca GL Prob(F) r R

2
(%) 

Daidzina  Glicitina 

Satt300 NP 0.0169* 0.29 5.80  Satt545 NP 0.0398* 0.34 3.69 
Satt416 NP 0.0319* 0.33 4.16  Satt066 NP 0.014* 0.31 5.36 
Satt202 C2 0.0182* 0.31 5.40  Satt321 NP 0.007** 0.30 6.21 
Satt321 NP 0.016* 0.32 4.99  Satt490 NP 0.0265* 0.29 7.04 
Satt532 D1a 0.0201* 0.32 4.90  Satt167 K 0.0419* 0.31 5.48 
Satt267 D1a 0.0396* 0.34 3.73  Satt447 NP 0.0447* 0.29 6.34 
Satt389 NP 0.0467* 0.30 6.43  Satt388 NP 0.0329* 0.30 5.85 
Satt610 G 0,0000** 0.18 20.08  Satt182 L 0.0047** 0.23 11.31 
Satt217 G 0.0469* 0.34 3.45       
Satt130 G 0.0244* 0.33 4.44       
Satt427 G 0.0392* 0.33 4.36       
Satt353 NP 0.0457* 0.34 3.75       
Satt167 K 0.0072** 0.27 9.36       
Sat_141 G 0.0086** 0.30 5.85       
Satt182 L 0.029* 0.28 6.92       

Genistina  Malonil Daidzina 

Satt202 C2 0.0426* 0.33 4.01  Satt300 NP 0.0436* 0.32 4.18 
Satt532 D1a 0.0269* 0.32 4.45  Satt321 NP 0.0381* 0.34 3.72 
Satt263 E 0.0387* 0.32 4.77  Satt267 D1a 0.026* 0.33 4.35 
Sctt010 G 0.0223* 0.32 4.62  Satt389 NP 0.0319* 0.29 7.44 
Satt610 G 0.0013** 0.23 13.00  Satt193 F 0.0453* 0.33 4.53 
Satt427 G 0.0238* 0.32 5.21  Satt610 G 0.0021** 0.24 11.96 
Satt167 K 0.0295* 0.30 6.24  Satt167 K 0.0039** 0.26 10.72 
Satt447 NP 0.0135* 0.25 9.44       
Sat_141 G 0.0356* 0.34 3.78       
Satt182 L 0.0138* 0.26 8.71       

Malonil Glicitina  Acetil Daidzina 

Satt454 NP 0.0454* 0.34 3.53  Satt202 C2 0.0393* 0.33 4.14 
Sat_162 A2 0.0304* 0.33 4.05  Satt321 NP 0.0424* 0.34 3.56 
Satt066 NP 0.0225* 0.32 4.64  Satt532 D1a 0.0346* 0.33 4.07 
Satt321 NP 0.0035** 0.29 7.25  Satt267 D1a 0.0417* 0.34 3.65 
Satt389 NP 0.0356* 0.29 7.15  Satt389 NP 0.0454* 0.30 6.51 
Satt354 NP 0.0138* 0.29 6.55  Sctt010 G 0.0337* 0.33 4.00 
Satt167 K 0.0012** 0.24 13.28  Satt610 G 0.0009** 0.22 13.67 
Satt447 NP 0.0203* 0.26 8.39  Satt427 G 0.0321* 0.32 4.70 
Satt182 L 0.0089** 0.25 9.78  Satt167 K 0.0093** 0.27 8.80 

      Satt447 NP 0.0229* 0.26 8.07 
      Sat_141 G 0.0344* 0.33 3.83 
      Satt182 L 0.0235* 0.27 7.42 

Daidzeína  Acetil Genistina 

Rhg4 A2 0.0032** 0.27 8.68  Satt321 NP 0.0085** 0.31 5.91 
Satt416 NP 0.0225* 0.32 4.69  Satt268 E 0.0033** 0.28 7.79 
Satt610 G 0.0002** 0.20 17.02  Satt204 E 0.0261* 0.32 4.62 
Satt130 G 0.04* 0.34 3.71  Satt263 E 0.0149* 0.30 6.55 
Satt167 K 0.0346* 0.31 5.89  Sctt010 G 0.029* 0.33 3.57 
Sat_141 G 0.0091** 0.30 5.77  Satt610 G 0.01** 0.27 4.22 
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      Satt217 G 0.0432* 0.34 8.53 
      Satt130 G 0.0073** 0.30 6.24 
      Satt303 G 0.03* 0.33 4.14 
      Satt038 G 0.0482* 0.34 3.96 
      Satt196 NP 0.0062** 0.29 7.61 
      Satt485 NP 0.0214* 0.32 4.64 
      Sat_141 G 0.0283* 0.33 4.11 
      Satt238 L 0.0238* 0.31 5.21 

Genisteína  Daidzeína total 

Satt300 NP 0.0266* 0.31 5.02  Satt300 NP 0.0315* 0.31 4.73 
Sat_009 NP 0.038* 0.33 4.36  Rhg4 A2 0.048* 0.33 4.01 
Satt307 C2 0.0416* 0.33 3.79  Satt416 NP 0.0424* 0.34 3.73 
Satt202 C2 0.0375* 0.33 4.21  Satt202 C2 0.0244* 0.32 4.91 
Satt460 C2 0.015* 0.31 5.22  Satt321 NP 0.0295* 0.33 4.09 
Satt321 NP 0.021* 0.32 4.59  Satt532 D1a 0.0424* 0.34 3.76 
Satt532 D1a 0.018* 0.32 5.07  Satt389 NP 0.0436* 0.30 6.61 
Satt610 G 0.0002** 0.20 17.15  Satt610 G 0.0001** 0.19 19.38 
Satt217 G 0.0176* 0.32 4.88  Satt130 G 0.0279* 0.33 4.24 
Satt130 G 0.0061** 0.30 6.51  Satt427 G 0.0496* 0.34 3.95 
Satt427 G 0.0116* 0.30 6.45  Satt167 K 0.0043** 0.26 10.50 
Satt353 NP 0.0454* 0.34 3.76  Satt447 NP 0.0391* 0.28 6.69 
Sat_033 N 0.0218* 0.31 5.71  Sat_141 G 0.0115* 0.31 5.42 
Satt447 NP 0.0216* 0.26 8.22  Satt182 L 0.0346* 0.28 6.50 
Sat_141 G 0.0022** 0.28 7.87       
Satt182 L 0.0497* 0.29 5.63       

Genisteína Total  Gliciteína Total 

Sat_009 NP 0.0443* 0.33 4.10 
 

Satt202 C2 0.0385* 0.33 4.17 

Satt202 C2 0.03* 0.32 4.58 
 

Satt321 NP 0.0177* 0.32 4.84 

Satt321 NP 0.0481* 0.35 3.38 
 

Satt267 D1a 0.0496* 0.35 3.40 

Satt532 D1a 0.0152* 0.31 5.34 
 

Satt389 NP 0.0285* 0.28 7.75 

Satt263 E 0.0211* 0.31 5.90 
 

Satt610 G 0.006** 0.26 9.65 

Sctt010 G 0.0105* 0.31 5.75 
 

Satt167 K 0.001** 0.23 13.77 

Satt610 G 0.0005** 0.21 15.11 
 

Satt447 NP 0.036* 0.28 6.90 

Satt130 G 0.0249* 0.33 4.41 
 

Satt388 NP 0.0079** 0.27 8.91 

Satt427 G 0.0103* 0.30 6.67 
 

Satt182 L 0.0037** 0.23 11.88 

Satt303 G 0.0305* 0.33 4.11 
      

Sat_033 N 0.0279* 0.31 5.26 
      

Satt447 NP 0.0144* 0.25 9.28 
      

Sat_141 G 0.0078** 0.30 6.00 
      

Satt238 L 0.0337* 0.32 4.61 
      

Satt182 L 0.0103* 0.25 9.42 
      

Isoflavonas Totais 
      

Satt300 NP 0.0452* 0.32 4.11  
     

Satt202 C2 0.0218* 0.31 5.10  
     

Satt321 NP 0.022* 0.33 4.52  
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Satt532 D1a 0.0421* 0.34 3.77  
     

Satt389 NP 0.0403* 0.29 6.82  
     

Satt610 G 0.0002** 0.20 17.07  
     

Satt130 G 0.0289* 0.33 4.19  
     

Satt427 G 0.0407* 0.33 4.29  
     

Satt167 K 0.0067** 0.27 9.50  
     

Satt447 NP 0.024* 0.27 7.95  
     

Sat_141 G 0.017* 0.32 4.85  
     

Satt182 L 0.0118* 0.25 9.10  
     

* Siginificativo a 5% de probabilidade pelo teste F; 

** Siginificativo a 1% de probabilidade pelo teste F; 

NP; Não pertencentes ao mapa de ligação 

 

O maior número de marcadores foi associado a características genisteína, 

com 16, e o maior número de NP foi seis, para glicitina e malonil glicitina. As 

isoflavonas genistina e daidzeína e apresentaram apenas uma marca associada NP. 

 

 

5.3 Mapeamento de QTLs por intervalo simples (IM) 

 

Pela metodologia da regressão foram detectados QTLs para as treze 

características, nos GLs G, K e L (Tabela 5). Os valores mínimos e máximo de LR, 

R2 foram respectivamente de 7,75 a 20,95 e 0,10 a 0,22, demonstrando que são 

QTLs de pequeno a médio efeito.  

Utilizando a metodologia da máxima verossimilhança foram detectados QTLs 

apenas para seis características, entretanto foram detectados QTLs nos GLs D1b e 

N, além dos GL G e L (Tabela 6). Os valores de LR variaram de 7,10 a 19,93. Em 

ambas as abordagens de IM observa-se uma grande associação de QTLs no GL G, 

ligado ao marcador Satt610. 



52 

 

Em genistina, acetil genistina, genisteína e genisteína total foram detectados 

cinco QTLs, todos no GL G pelo método da regressão, enquanto que o da máxima 

verossimilhança posicionou 12, 11 no GL G e um no GL N. 

Nenhum QTL para glicitina, malonil glicitina, gliciteína total e isoflavonas totais 

foram detectados pela máxima verossimilhança. 
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TABELA 5 - Resultado do mapeamento por intervalo simples (IM) utilizando o método da regressão. 
O ponto de corte corresponde ao valor da razão de verossimilhança (LR) do ponto de corte, a 5% (*) 
e 1% (**) de probabilidade, estimado pelo teste de permutação. 

Isoflavona GL Intervalo 
LR de 
Corte 

Posição LR R
2
 

Daidzina K Satt167_Satt349 8,20* 0,06 9,35 0,12 
G Satt610_sat_141 15,59** 0,03 20,95 0,22 

Malonil 
Daidzina 

K 
Satt167_Satt349 

8,48* 0,06 10,37 0,13 

G 
Satt610_Sat_141 

9,52* 0,03 11,92 0,13 

Acetil Daidzina 
K 

Satt167_Satt349 
7,55* 0,06 7,75 0,10 

G 
Satt610_Sat_141 

9,75* 0,02 13,06 0,15 

Daidzeína 
G 

Satt610_Sat_141 
16,02** 0,03 17,77 0,19 

Daidzeína Total 
K 

Satt167_Satt349 
7,89* 0,06 9,90 0,12 

G 
Satt610_Sat_141 

15,51** 0,02 20,38 0,21 

Glicitina 
L 

Satt238_Satt182 
9,13* 0,08 10,59 0,15 

Malonil Glicitina 
K 

Satt167_Satt349 
8,40* 0,00 10,16 0,12 

L 
Satt238_Satt182 

8,76* 0,08 8,81 0,13 

Gliciteína Total 
K 

Satt167_Satt349 
7,70* 0,01 10,40 0,13 

Genistina 
G 

Satt610_Sat_141 
9,54* 0,02 11,93 0,14 

Acetil Genistina 
G 

Satt130_Satt235 
10,09* 0,00 10,67 0,10 

Genisteína 
G 

Satt610_Sat_141 
11,31* 0,03 17,47 0,19 

Genisteína 
Total G 

Satt610_Sat_141 
10,82* 0,03 15,12 0,16 

Isoflavonas 
Totais 

K 
Satt167_Satt349 

7,50* 0,05 7,97 0,10 

G 
Satt610_Sat_141 

14,90** 0,02 16,93 0,18 

 

TABELA 6 - Resultado do mapeamento por intervalo simples (IM) utilizando o método da máxima 
verossimilhança. O ponto de corte corresponde ao valor da razão de verossimilhança (LR) do ponto 
de corte. a 5% (*) e 1% (**) de probabilidade, estimado pelo teste de permutação. 

Característica GL Intervalo LR de Corte Posição LR 

Daidzina 

L 
Satt238_Satt182 

9,31* 0,07 10,34 

G 
Satt610_Sat_141 

15,59** 0,02 19,93 

G 
Sat_141_Sat 163 

10,67* 0 9,54 

D1b 
Satt141_Satt189 

6,48** 0,08 7,09 

Genistina 
G 

Satt610_Sat_141 
9,54** 0,02 9,67 
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Daidzeína 
G 

Satt610_Sat_141 
16,02** 0,02 18,35 

G 
Sat_141_Sat 163 

11,63* 0,01 9,15 

Acetil Genistina 

G 
Satt130_Satt235 

10,09** 0 10,12 

G 
Satt427_Satt303 

9,22** 0,05 9,34 

G 
Satt038_Satt163 

7,70** 0,07 9,03 

Genisteína 

G 
Satt130_Satt235 

11,31** 0 12,25 

G 
Satt217_Satt130 

11,31** 0,05 10,64 

G 
Satt479_Satt427 

8,69** 0,19 10,72 

G 
Satt427_Satt303 

8,69** 0,030 9,13 

N 
Satt387_Sat_033 

7,45** 0,20 8,78 

Genisteína total 

G 
Satt610_Sat_141 

15,42* 0,020 18,27 

G 
Sat_141_Sat 163 

10,82** 0 8,91 

G 
Satt427_Satt303 

8,80** 0,07 9,11 

 

 

5.4 Mapeamento pelo intervalo composto (CIM) 

 

5.4.1 Daidzeína e isoflavonas derivadas 

 

Os QTLs detectados para este grupo de características estão apresentados 

na Tabela 7. Para as características daidzeína e isoflavonas derivadas foram 

detectados 44 QTLs nos GL A2, B1, D1a, D1b,D2, E, F, G, H, J, K, L, M e N. Para 

todas as isoflavonas foram detectados QTLs nos GLs D1a, G, K e N.  

Para daidzina foram detectados nove QTLs em sete GLs, sendo dois no K e 

D1a e um nos demais, D1b, D2, G, L e N. O QTL de maior efeito foi posicionado no 

GL G e o menor no GL D1a. Foram detectados três QTLs de grande efeito, cindo 

intermediário e um de baixo efeito. 
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Para malonil daidzina foram detectados dez QTLs em nove GLs diferentes, 

sendo um nos GLs B1a, D1a, E, F, H, J, K e N, e dois no GL G. O QTL de maior 

efeito foi detectado no GL G e o menor no GL J. Foram detectados três QTLs de 

grande efeito, três de efeito intermediário e quatro de baixo efeito. 

A acetil daidzina apresentou 11 QTLs em oito GLs, dois nos G, E e N, e um 

nos GLs D1a, F, H, K e L. O QTL de menor efeito foi detectado no GL G e o de 

menor no GL F. Foram detectados sete QTLs de baixo efeito, três de efeito 

intermediário e um de grande efeito. 

Para daidzeína verificou-se seis QTLs distribuídos em seis GLs (A2, F, G, H, 

K e M). O QTL de maior efeito foi detectado no GL G e o de menor no GL M. Foram 

detectados dois QTLs de efeito intermediário e quatro de baixo efeito.  

Para daidzeína total foram detectados oito QTLs em sete GLs. Apenas no GL 

G ocorreu mais de um QTL, os demais foram nos GLs K, F, D1a, N, H e J. O QTL de 

maior efeito ocorreu no GL G e o menor no GL J. Foram detectados quatro QTLs de 

baixo efeito, três intermediários e um de grande efeito. 

TABELA 7 - Mapeamento pelo método do intervalo composto para Daidzeína e isoflavonas derivadas.  

 
GL Cofatores Intervalo PC (LR) Posição R

2
 LR 

Daidzina 

K 35, 37, 126 
Satt167_Satt349 

8,20* 0,08 0,1879 12,0282 

L 43, 70, 72 
Satt238_Satt182 

9,31* 0,05 0,3163 11,1043 

G 
35, 37, 51, 54, 

84, 132 
Satt610_Sat_141 

15,59** 0,04 0,5446 53,8181 

D2 
31, 35, 37, 66, 
67, 106, 122, 

131 

Satt301_Satt574 
7,62* 0,08 0,1515 8,5728 

D1a 
31, 35, 37, 106, 

122 
Satt267_Satt532 

9,03* 0,07 0,1513 12,1189 

D1b 
7, 29, 49, 54, 

101, 106 , 115 
Satt141_Satt189 

6,48* 0,08 0,3029 7,8215 

D1a 
35, 37, 106, 126, 

132 
Satt147_Satt408 

5,92* 0,094 0,1232 7,1689 

N 
31, 35, 37, 66, 

67, 122 
Satt387_Sat_033 

11,69** 0,1501 0,1789 11,7687 

K 
31, 35, 37, 66, 
67, 106, 122 

Sat119_Satt242 
10,65** 0,0601 0,282 13,7484 

Malonil 
Daidzina 

K 58, 59, 126 
Satt167_Satt349 

12,44** 0,0301 0,3268 23,7861 

F 48, 79, 126, 133 
Satt343_Satt193 

10,39** 0,0201 0,3157 16,6115 

G 58, 59, 126, 133 
Satt610_Sat_141 

13,76** 0,0301 0,3965 24,3106 
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G 48, 108, 109 
Satt130_Satt235 

9,52* 0,0101 0,1959 12,4221 

D1a 7, 10, 11, 58 
Satt267_Satt532 

8,72* 0,1201 0,1288 10,7904 

E 50, 56 
Satt602_Satt483 

8,21* 0,11 0,1798 11,403 

N 58, 59, 86 
Satt080_Satt387 

11,21** 0,105 0,1896 12,8666 

H 48, 79, 126, 133 
Satt302_Satt293 

6,22* 0 0,1486 7,333 

J 35, 50, 56 
Sat_394_Satt431 

7,18* 0,1601 0,1117 8,0478 

B1 
11, 37, 49, 53, 

104, 133 
Satt444_Satt359 

6,21* 0,1301 0,1256 6,4654 

Acetil 
Daidzina 

K 87, 88, 101 
Satt555_Satt337 

7,55* 0,0101 0,1216 8,3061 

L 75 
Satt238_Satt182 

9,14* 0,078 0,1731 10,0465 

F 101 
Satt343_Satt193 

5,19* 0 0,0842 5,241 

G 59, 109 
Satt610_Sat_141 

14,7** 0,0201 0,3321 22,8737 

G 59, 109 
Satt130_Satt235 

9,75* 0,0301 0,196 10,2407 

D1a 7, 12, 87 
Satt267_Satt532 

11,47** 0,1101 0,1776 16,1951 

E 54 
Satt263_Satt268 

8,39* 0,0401 0,119 9,0472 

E 56 
Satt602_Satt483 

8,39* 0,11 0,1412 8,7163 

N 31, 35, 108 
Satt387_Sat_033 

7,58* 0,226 0,1095 8,2426 

N 101 
Satt530_Sat084 

7,58* 0,1101 0,1338 10,1931 

H 52 
Satt302_Satt293 

6,12* 0,0301 0,1205 8,6308 

Daidzeína 

K 106 
Satt167_Satt349 

10,65** 0,0401 0,1816 11,7585 

F 62 
Satt343_Satt193 

5,05* 0,0201 0,095 5,6699 

G 58 
Satt610_Sat_141 

16,02** 0,0201 0,2343 21,1084 

A2 85, 86, 87 
Rhg4_Sat_157 

8,52* 0 0,1415 8,7363 

H 52, 62, 65 
Satt293_Satt142 

6,37* 0,146 0,1027 7,0958 

M 62, 92, 93 
Satt245_Satt540 

5,92* 0,171 0,0928 6,1358 

Daidzeína 
total 

K 58, 59, 126 
Satt167_Satt349 

12,21** 0,0401 0,2518 16,4915 

F 31, 52, 62 
Satt343_Satt193 

5,34* 0,0201 0,1269 7,1245 

G 
32, 35, 37, 59, 

115 
Satt610_Sat_141 

15,51** 0,0201 0,4997 42,942 

G 
32, 35, 37, 59, 

115 
Satt130_Satt235 

11,15* 0,0101 0,2427 11,8564 

D1a 59, 86 
Satt532_Satt482 

8,93* 0 0,154 9,4654 

N 31, 52, 62 
Satt387_Sat_033 

8,1* 0,1701 0,145 8,3068 

H 31, 52, 62 
Satt302_Satt293 

6,36* 0,0601 0,1257 7,9093 

J 56, 70, 106 
Sat_394_Satt431 

7,04* 0,1101 0,1155 7,4443 
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* O ponto de corte (PC) corresponde ao valor da razão de verossimilhança (LR) a 5% (*) e 1% (**) de 
probabilidade pelo teste de permutação. A formatação das linhas demonstra se o QTL é de grande (negrito, R

2
 

acima de 30%), intermediário (itálico, R
2
 entre 15 e 30%) e pequeno (sem formatação, R

2
 abaixo de 15%) efeito. 

 

Dos 44 QTLs mapeados para este conjunto de características verifica-se que 
oito são de grande efeito, 16 de efeito intermediário e 20 de baixo efeito (Tabela 11). 
Apenas para daidzeína não foram detectados QTLs de grande, nas demais, pelo 
menos um QTLs de grande efeito foi detectado no GL G no intervalo Satt610_sat141. 

 

 

5.4.2 Glicitina, Malonil Glicitina e Gliciteína total 

 

Para este grupo de características foram detectados 29 QTLs em 12 GLs (A2, 

C2, D1a, D2, E, F, G, H, K, L, M, N e O). Destes, sete foram para glicitina (GLs A2, 

D2, G, K, L, H e M),12 QTLs para malonil glicitina (GLs A2, D1a, D2, E, F, G, K, L, M, 

O, e dois no C2 ), dez para gliciteína total (dois nos GLs G e A2 e um nos GLs D1a, 

D2, K, L, H e N) (Tabela 8). Portanto verificou-se maior número e distribuição de 

QTLs para malonil glicitina e o menor para glicitina. As regiões comuns de QTLs 

para estas características foram nos GLs K, L e A2. 

Em glicitina o QTL de maior efeito ocorreu no GL K e o de menor no GL M. 

Foram detectados quatro QTLs de efeito intermediário e três de efeito baixo. Para 

malonil glicitina o QTL de maior efeito foi detectado no GL O e o de menor efeito no 

GL M, sendo detectados cinco QTLs de efeito intermediário, dois de grande e 

pequeno efeito. 

Dos 29 QTLs mapeados para estas características quatro foram de grande 

efeito, 17 de efeito intermediário e sete de baixo efeito (Tabela 11). Apenas para 

glicitina não foram detectados QTLs de grande efeito. Para malonil glicitina 

observou-se um QTL com grande destaque no GL O, cujo R2 foi a todos os outros 

encontrados neste trabalho. 
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TABELA 8 - Mapeamento pelo método do intervalo composto características Glicitina. Malonil Glicitina 
e Gliciteína total.  

 
GL Cofatores Intervalo PC (LR) Posição R

2
 LR 

Glicitina 

K 7. 59. 106. 130 
Satt167_Satt349 

10,39** 0,00 0,24 10,99 

L 38. 48. 50. 52. 133 
Satt238_Satt182 

9,13* 0,08 0,21 12,23 

G 
38. 48. 49. 50. 52. 

63. 64. 68 
Satt217_Satt130 

8,00* 0,00 0,17 10,55 

D2 48. 49. 63. 68 
Satt574_Satt082 

8,18* 0,070 0,11 9,67 

A2 58. 62 
Rhg4_Sat_157 

7,48* 0,040 0,17 11,25 

H 7. 52 
Satt302_Satt293 

6,33* 0,00 0,11 6,51 

M 7. 58. 130 
Satt245_Satt540 

5,75* 0,00 0,08 5,77 

Malonil 
Glicitina 

K 47. 49. 108 Satt167_Satt349 13,68** 0,00 0,23 17,95 

L 10. 12. 48 Satt238_Satt182 8,76* 0,08 0,19 11,40 

F 7. 10. 126. 133 Satt343_Satt193 5,22* 0,020 0,21 7,56 

C2 86, 133 Satt371_Satt357 4,54* 0,030 0,15 6,84 

G 47. 123. 133 Satt130_Satt235 7,76* 0,080 0,35 10,11 

O 47. 50. 86. 113. 115. 
126. 133 

Satt550_Satt173 10,58** 0,00 0,61 27,23 

D2 47. 48. 51. 68 Satt226_Satt528 8,75* 0,060 0,15 12,70 

D1a 133 Satt507_Sat_110 9,14* 0,00 0,14 9,40 

E 49. 52. 56. 126. 133 Satt602_Satt483 8,50* 0,11 0,24 9,96 

A2 7. 45. 133 Rhg4_Sat_157 8,32* 0,00 0,17 9,33 

C2 29. 54. 64. 113. 133 Satt307_Satt316 8,44* 0,08 0,17 10,35 

M 65. 68. 112 Satt590_Satt150 5,11* 0,20 0,11 8,01 

Gliciteína 
total 

K 47. 59. 92. 101 Satt167_Satt349 12,63** 0,01 0,40 25,86 

L 75 Satt238_Satt182 14,26** 0,08 0,25 16,60 

G 59. 69. 133 Satt610_Sat_141 11,84** 0,00 0,30 15,16 

G 59. 133 Satt130_Satt235 8,48* 0,03 0,18 9,50 

D2 52. 92. 108 Satt461_Satt226 7,83* 0,00 0,12 8,45 

D1a 7. 29. 51. 106 Satt532_Satt482 8,95* 0,00 0,18 11,00 

A2 59. 62. 109 Rhg4_Sat_157 7,17* 0,06 0,19 8,58 

A2 7. 29. 51. 106 Satt329_Satt233 4,96* 0,01 0,11 6,89 

N 52. 92. 108 Satt387_Sat_033 7,91* 0,21 0,15 8,57 

H 62. 93. 126 Satt302_Satt293 6,46* 0,00 0,12 6,81 
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* O ponto de corte (PC) corresponde ao valor da razão de verossimilhança (LR) a 5% (*) e 1% (**) de 
probabilidade pelo teste de permutação. A formatação das linhas demonstra se o QTL é de grande (negrito, R

2
 

acima de 30%), intermediário (itálico, R
2
 entre 15 e 30%) e pequeno (sem formatação, R

2
 abaixo de 15%) efeito. 

 

 

5.4.3 Genistina, Acetil Genistina, Genisteína e Isoflavonas derivadas 

 

Foram detectados 40 QTLs para este grupo de características, distribuídos 

em 13 GLs, A2, B1, C2, D1a, D2, E, F, G, J, K, L, M e N (Tabela 9). As regiões onde 

foram detectados QTLs para todas as características deste grupo foram nos GLs K e 

G. 

O mapeamento para a característica genistina detectou oito QTLs distribuídos 

no GLs K, L, F, G, D1a, G, N e J. O QTL de menor efeito ocorreu para um QTL no 

GL K e o maior em um QTL no GL G. Foram detectados quatro QTLs de efeito 

intermediário e quatro de efeito baixo. Em acetil genistina foram identificados 12 

QTLs (nos GLs B1, D1a, D2, E e M, dois no GL C2 e cinco no GL G). O QTL de 

maior efeito ocorreu no GL E o menor no GL B1. Foram detectados cinco QTLs de 

efeito intermediário e sete QTLs de efeito baixo. 

Para a característica genisteína foram detectados oito QTLs, três no G e um 

nos demais, K, D1a, A2, C2 e N. O QTL de menor efeito foi detectado no GL G, no 

intervalo Satt610_Sat141, e o de menor efeito também no GL G, intervalo 

Satt427_Satt303. Foram detectados dois QTLs de efeito intermediário e seis de 

efeito baixo. Na característica genisteína total foram detectados 12 QTLs, sendo três 

no G, dois no N e K, L, F, D2, D1a, E e M. O QTL de maior efeito foi no GL G e o 

menor no GL K. Foram detectados oito QTLs de efeito intermediário e quatro de 

efeito baixo.  

Dos 40 QTLs detectados para estas características verifica-se que nenhum 

apresentou grande efeito. Cerca da metade do demais QTLs apresentaram efeito 

intermediário e a outra metade efeito baixo (Tabela 11). 
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TABELA 9 - Mapeamento pelo método do intervalo composto características Genistina. Acetil 
Genistina. Genisteína e Genisteína total.  

 
GL Cofatores Intervalo PC (LR) Posição R

2
 LR 

Genistina 

K 49. 68. 87 
Satt555_Satt337 

7,05* 0,02 0,11 8,52 

L 50 
Satt238_Satt182 

8,93* 0,08 0,16 10,72 

F 101 
Satt343_Satt193 

5,05* 0,00 0,13 8,74 

G 35. 37 
Satt610_Sat_141 

13,92* 0,02 0,21 19,10 

D1a 31. 51. 86 
Satt532_Satt482 

9,14* 0,00 0,15 10,03 

G 49. 68. 87 
Satt427_Satt303 

8,80* 0,06 0,14 11,29 

N 101 
Satt530_Sat084 

7,60* 0,10 0,12 8,79 

J 
51. 56. 102. 

106 
Sat_394_Satt431 

6,73* 0,04 0,15 9,43 

Acetil 
Genistina 

C2 86 
Satt371_Satt357 

4,81** 0,04 0,12 9,44 

G 21, 32, 58, 62 
Satt610_Sat_141 

10,09* 0,02 0,17 11,45 

G 68, 131 
Satt217_Satt130 

14,25** 0,03 0,15 15,79 

G 131 
Satt130_Satt235 

10,09* 0,00 0,11 11,19 

D2 47. 69. 88. 112 
Satt226_Satt528 

8,97* 0,00 0,16 9,37 

E 
21.  51.  54.  

56. 70 
Satt263_Satt268 

14,64** 0,07 0,27 21,60 

C2 28. 46. 87 
Satt277_Satt460 

8,39* 0,13 0,09 8,52 

G 86. 107 
Satt427_Satt303 

9,22* 0,08 0,16 11,14 

D1a 62. 113 
Satt147_Satt408 

5,36* 0,01 0,13 8,12 

G 59 
Satt038_Satt163 

7,70* 0,06 0,10 7,70 

M 21. 54. 70 
Satt245_Satt540 

5,33* 0,00 0,08 6,00 

B1 41 
Satt444_Satt359 

6,01* 0,00 0,08 7,12 

Genisteína 

K 106 
Satt167_Satt349 

6,54* 0,03 0,11 7,09 

G 23 
Satt610_Sat_141 

11,31* 0,02 0,17 14,87 

G 23 
Satt130_Satt235 

11,31* 0,00 0,12 12,43 

D1a 92 
Satt267_Satt532 

11,68** 0,14 0,12 12,54 

A2 49. 68. 101 
Sat_162_Satt632 

6,93* 0,03 0,13 7,88 

C2 29 
Satt460_Satt307 

11,71** 0,05 0,11 12,11 

G 35 
Satt427_Satt303 

8,69* 0,00 0,09 9,29 

N 101 
Satt530_Sat084 

10,91** 0,08 0,15 12,25 

Genisteína 
total 

K 68. 87 
Satt555_Satt337 

6,90* 0,02 0,08 7,22 

L 50 
Satt238_Satt182 

9,57* 0,08 0,19 12,43 
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F 101. 102 
Satt343_Satt193 

7,75** 0,00 0,22 13,89 

G 58. 59. 85. 88 
Satt610_Sat_141 

15,42** 0,02 0,29 18,42 

G 68. 109 
Satt130_Satt235 

10,82* 0,01 0,17 11,52 

D2 59. 62. 87 
Satt461_Satt226 

7,85* 0,01 0,17 9,62 

D1a 7. 12 
Satt267_Satt532 

11,51** 0,14 0,17 15,65 

E 7 
Satt204_Satt263 

12,32** 0,11 0,15 12,42 

G 68. 112 
Satt427_Satt303 

12,95** 0,07 0,17 14,28 

N 21. 31 
Satt387_Sat_033 

7,77* 0,22 0,14 10,23 

N 101 
Satt530_Sat084 

7,77* 0,10 0,12 9,47 

M 12 
Satt551_Satt250 

6,07* 0,00 0,10 7,21 

* O ponto de corte (PC) corresponde ao valor da razão de verossimilhança (LR) a 5% (*) e 1% (**) de 
probabilidade pelo teste de permutação. A formatação das linhas demonstra se o QTL é de grande (negrito, R

2
 

acima de 30%), intermediário (itálico, R
2
 entre 15 e 30%) e pequeno (sem formatação, R

2
 abaixo de 15%) efeito. 

 

 

 

5.4.4 Isoflavonas totais 

 

Nesta característica foram detectados dez QTLs, distribuídos nos GLs D1a, E, 

F, G, H, J, K, L, N, e O (Tabela 10). O QTL de maior efeito ocorreu no GL O e o 

menor no GL J. Foram detectados um QTL de grande efeito, seis intermediários e 

três de baixo efeito. 
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TABELA 10 - Mapeamento pelo método do intervalo composto, característica Isoflavonas totais.  

GL 
Cofatores Intervalo PC (LR) Posição R

2
 LR 

K 35. 58. 59. 108. 126 
Satt167_Satt349 

12,14** 0,05 0,26 15,88 

L 38. 102 
Satt238_Satt182 

9,56* 0,07 0,16 9,68 

F 101. 130 
Satt343_Satt193 

5,17* 0,00 0,12 7,39 

G 59 
Satt610_Sat_141 

14,9** 0,02 0,30 24,11 

O 62. 101. 109. 126 
Satt550_Satt173 

11,16** 0,06 0,47 17,83 

D1a 7. 10. 11. 12 
Satt267_Satt532 

12,16** 0,11 0,18 16,78 

E 7. 54. 119 
Satt263_Satt268 

8,1* 0,04 0,18 11,29 

N 101. 131 
Satt530_Sat084 

11,03** 0,11 0,19 15,33 

H 62. 126 
Satt302_Satt293 

6,18* 0,02 0,12 7,27 

J 50. 56 
Sat_394_Satt431 

6,98* 0,11 0,11 8,38 

* O ponto de corte (PC) corresponde ao valor da razão de verossimilhança (LR) a 5% (*) e 1% (**) de 
probabilidade pelo teste de permutação. A formatação das linhas demonstra se o QTL é de grande (negrito, R

2
 

acima de 30%), intermediário (itálico, R
2
 entre 15 e 30%) e pequeno (sem formatação, R

2
 abaixo de 15%) efeito. 

 

TABELA 11 - Número de QTLs de efeito grande (G), intermediário (I) e baixo(B), obtidos pelo CIM, e 

os valores máximos e mínimos de R
2
 e LR. 

    R
2
 LR 

Isoflavona G I B Max Min Max Min 

Daidzina 3 5 1 0.54 0.12 53.82 7.17 

Malonil Daidzina 3 3 4 0.40 0.11 24.31 6.47 

Acetil Daidzina 1 3 7 0.33 0.08 22.87 5.24 

Daidzeína 0 2 4 0.23 0.09 21.11 5.67 

Daidzeína Total. 1 3 4 0.50 0.12 42.94 7.12 

Total 8 16 20 ------ -------- -------- -------- 

Glicitina 0 4 3 0,24 0,09 12,23 5,77 

Malonil Glicitina 2 8 2 0,62 0,11 27,24 6,85 

Gliciteína total 2 5 2 0,41 0,11 25,86 6,89 

Total 4 17 7 ------ -------- -------- -------- 

Genistina 0 4 4 0,21 0,11 19,10 8,52 

Acetil Genistina 0 5 7 0,27 0,08 21,60 6,01 

Genisteína 0 2 6 0,18 0,10 14,87 7,09 
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Genisteína total 0 8 4 0,29 0,09 18,42 7,21 

Total 0 19 21 ------ -------- -------- -------- 

Isoflavonas Totais 1 6 3     

 

 

 

6.0 DISCUSSÃO 

 

6.1 Resultados fenotípicos 

 

As diferenças observadas nos teores de isoflavonas da população segregante 

demonstra a possiblidade de seleção de genótipos na população. A presença dos 

genótipos transgressivos é importante para o desenvolvimento de cultivares de 

teores baixo e alto de isoflavonas. Como exemplo na Tabela 2. a linhagem 2.27 

apresentou altos níveis em oito tipos de isoflavonas enquanto que a 4.75 baixos 

níveis para 12 isoflavonas. Estas linhagens podem ser utilizadas para o 

desenvolvimento de cultivares visando atender mercados diferenciados, de produtos 

com alto ou baixo teor de isoflavonas, desde que a estabilidade e adaptabilidade 

deste material permita a aplicação em programas de melhoramento. 

A alta associação observada entre a daidzeína e suas isoflavonas derivadas 

com genisteína e suas isoflavonas derivadas podem ser compreendidas aos 

analisarmos que estes metabólitos são provenientes das mesmas rotas metabólicas 

(Figura 4) e presentes nos mesmos mecanismos de defesa a fungos, como 

demonstrado nos trabalhos e Morris e Ward (1992) e Graham et al. (1990) e Graham 

e Graham (1991). 

De todas as características a acetil genistina foi a que apresentou menor 

correlação com as demais, inclusive com genistina. A grande importância da 

genistina nos processos de defesa pode explicar a baixa correlação, já que a acetil 
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genistina não atua de forma direta na defesa da planta. A alta correlação entre 

daidzina e genistina corroboram com o relatado por Primomo et al. (2005), que 

relataram 0,81 de coeficiente de correlação para estas características. 

Coeficientes de correlação significativos dentro e entre ambientes para 

daidzeína com: gliciteína; genisteína e isoflavonas totais de 0,56, 0,87 e 0,97, 

respectivamente, foram relatados por Yang et al (2011), utilizando RIL oriundas do 

cruzamento entre Glicine max “Hwangkeum” com Glycine soja “IT182932”. A 

correlação entre daidzeína e genisteína e daidzeína e isoflavonas totais relatadas 

por esses autores foram superiores às detectadas neste trabalho, que foram de 0,69, 

e 0,80, respectivamente. O mesmo padrão de resultados foi observado entre 

genisteína e isoflavonas totais com estimativas inferiores verificadas neste estudo. 

Os elevados resultados das correlações de daidzeína com suas isoflavonas 

derivadas e de genisteína com suas isoflavonas derivadas, e também a baixa 

associação de daidzeína e genisteína com a glicitina e suas derivadas é 

compreendida analisando as vias bioquímicas destes compostos. A daidzeína e 

genisteína compartilham enzimas comuns nas subsequentes etapas da via 

fenilpropanóide (JUNG et al, 2000; DHAUBHADEL et al, 2003), contudo a via de 

biossíntese da gliciteína, e suas derivadas, é mal compreendida e, provavelmente, 

abriga algumas enzimas únicas (DHAUBHADEL et al, 2003;. VEITCH, 2007), o que 

explicaria os menores valores de correlação. 

 

 

6.2 Mapeamento de QTLs e comparação entre o IM e CIM 

 

Para facilitar a discussão dos resultados discorrer-se-á os resultados 

mediante comparação dos QTLs obtidos por grupo de ligação, conforme o Anexo II. 

Posteriormente será realizada uma comparação das posições dos QTLs para as 

isoflavonas com os QTLs para resistência ao nematoide do cisto da soja (NCS) e 

outras características. Para designar um grupo de isoflavonas com estrutura 
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semelhante utilizar-se-á a notação: daidzina, malonil daidzina, acetil daidzina, 

daidzeína e daidzeína total (DAC); glicitina, malonil glicitina e gliciteína total (GLC); 

genistina, acetil genistina, genisteína e genisteína total (GEC). Na análise de marca 

simples (MAS) será discutido apenas os marcadores fora do mapa de ligação (NP), 

visto que os demais são abordados pelo IM e CIM. 

As diferenças obtidas dentro do IM são inerentes às abordagens utilizadas. 

Nas análises aplicando regressões é requerido que os erros sejam independentes e 

que os dados sigam a distribuição normal, o que não foi comprovado segundo o 

teste de Lilliefors. A metodologia da máxima verossimilhança não exige estas 

pressuposições, pois, estimam os parâmetros necessários baseando-se na 

probabilidade máxima de ocorrência. Para a metodologia de máxima 

verossimilhança quanto maior o número de observações mais próximo o valor 

estimado encontra-se do valor real (SHUSTER e CRUZ, 2008). Os resultados 

obtidos pelas duas abordagens diferem, contudo, todos dentro do obtido pelo CIM. 

Para comparação da posição dos QTLs para isoflavonas com QTLs 

identificados para outras características utilizou-se como o mapa consenso do 

Soybase (Soybase, 2013). Considerando que cada marcador pode estar ligado a 

outros QTLs, além dos que influenciam no controle dos níveis de isoflavonas, como 

por exemplo para produção, altura, teor de proteína e óleo. Se estes diversos QTLs 

encontram-se no mesmo material genético é possível realizar a SAM isoflavonas 

selecionando de forma indireta outras características, realizando um melhoramento 

concomitante de dois ou mais atributos. 

A MAS detectou associação significativa a 1% entre as isoflavonas do grupo 

DAC e GEN e o marcador Satt610, GLC com o Satt182 e Isoflavonas totais com 

Satt610 e Satt167.  

Com relação aos marcadores não presentes no mapa de ligação, não a 

referência na literatura para estes marcadores, ou seja, as associações entre os 

marcadores para as isoflavonas não são corroboradas pela literatura, não sendo 

possível validar estes QTLs. 
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Para todas as características foram detectados QTLs nos GLs D1a, E, F, G, K, 

L e N. Apenas isoflavonas totais não apresentou QTLs nos GLs A2, D2 e M. A 

característica daidzina foi a única que obteve QTL no GL D1b. Malonil glicitina e 

isoflavonas totais foram as únicas com QTLs no GL O. O conjunto gliciteína e 

isoflavonas derivadas não apresenta QTLs nos GL B1 e J, como observado para 

daidzeína e isoflavonas derivadas e genisteína e isoflavonas derivadas. Estes 

resultados indicam diferenciação no controle genético para isoflavonas. 

Com o mapeamento foram detectados cinco QTLs no GL A2, dois de 

pequeno efeito e três de efeito intermediário, sendo quatro no intervalo 

Rhg4_Sat_157e um no intervalo Sat_162_Satt632, para daidzeína, genisteína e 

GLC. Takanori Yoshikawa et al. (2010) detectaram QTLs envolvidos no controle da 

DAC e GLC no intervalo Sat_215_AW132402, para DAC, e ligado ao Sat_215 para 

GLC. Os QTLs para DAC foram detectados em mais de um ambiente, e para GLC, 

em mais de um ano de avaliação, demonstrando estabilidade desta região no 

controle destas características. Zeng et al., (2009) detectou QTL para genisteína no 

GL A2, contudo, este se encontra a mais de 50 cM do QTL observado neste trabalho. 

Estes resultados demonstram a existência de QTL em regiões anteriormente não 

identificadas. 

O gene Rhg4 é designado como um QTL responsável pela resistência à raça 

três do nematoide do cisto da soja (NCS) (WEISEMANN et al., 1992; WEBB et al., 

1995; WANG et al., 2004). Próximo a este gene ligado ao Sat_157 também foram 

detectados QTLs para resistência ao NCS (FERREIRA et al., 2011). Desta forma os 

loci relacionados no controle das concentrações de isoflavonas também podem 

atuar no controle da resistência ao NCS, sendo possível a aplicação de marcadores 

próximos a esta região para selecionar linhagens resistentes ao NCS e com altas 

concentrações destas isoflavonas. 

No GL B1 foram detectados QTLs para malonil daidzina e acetil genistina, no 

intervalo Satt444_Satt359, ambos de pequeno efeito. Para os conjuntos de 

características DAC e GEC a literatura não destacou até o momento QTL neste GL 

demonstrando ser uma nova região envolvida no controle desta característica. O 

marcador Satt359 esta ligado a QTL envolvidos na resistência ao NCS (SOYBASE, 



67 

 

2013). Sendo assim, parte dos conjuntos gênicos que atuam no controle destas 

características encontram-se próximos, demonstrando uma possível associação 

entre elas.  

No GL C2 foram detectados cinco QTLs em quatro intervalos diferentes 

(Anexo II). Dois destes QTLs apresentaram efeito intermediário para malonil glicitina 

e três baixo (dois para acetil genistina e uma para genisteína). O Satt307 presente 

em dois destes intervalos, está a 4 cM do Satt238, posição onde um QTL para GLC 

foi detectado de forma estável no mesmo ambiente em dois anos seguidos (Takanori 

Yoshikawa et al., 2010). Primomo et al. (2005) verificaram ligação entre o marcador 

Satt289, localizado entre Satt277_Satt460, e um QTL para genisteína. No trabalho 

de Zeng et al. (2009) encontrou-se QTL para genisteína ligado ao marcador Satt460, 

em um dos ambientes pesquisado. 

Estes resultados validam a existência de QTL para malonil glicitina, genisteína 

e acetil genistina no GL C2, demonstrando a robustez dos resultados observados 

neste trabalho e a clara evidência da existência de loci envolvidos no controle destas 

isoflavonas. Esta região além de estável quanto o posicionamento destas 

isoflavonas também esta relacionada com características para resistência a 

patógenos. Os marcadores Satt371, Satt307 e Satt316 estão ligados QTLs que 

atuam no controle de características como resistência ao NCS, a Phytophthora e 

produção, o que demonstra uma relação entre estas isoflavonas e a resistência da 

planta (SOYBASE, 2013). 

Para o GL D1a foram detectados QTLs em quatro intervalos, Satt267_Satt532, 

Satt532_Satt482, Satt147_satt408 e Satt507_Sat_110. Todos os QTLs detectados 

com R2 entre 0,12 a 0,18. No intervalo Satt267_Satt532 foram detectados seis QTLs, 

sendo três de efeito intermediário e três baixo. Entre Satt532_Satt482 foram 

identificados três QTLs de efeito intermediário, dois de pequeno efeito entre 

Satt147_satt408 e um entre Satt507_Sat_110, também de pequeno efeito. Em 

resumo seis QTLs do GL D1a apresentam efeito intermediário e os outros seis baixo 

efeito. 
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Para as isoflavonas dos grupos DAC, GEN e isoflavonas totais, nenhum QTL 

neste GL havia sido destacado na literatura até o momento. Primomo et al. (2005) e 

Kassem et al. (2006) detectaram QTL para gliciteína no GL D1a, demonstrando que 

este GL está de fato associado ao controle de características do grupo GLC. O 

marcador Satt147 está ligado a QTL relacionados no controle do peso das sementes 

e resistência a sclerotina enquanto que o Satt507 a características como produção, 

área radicular e comprimento da raiz e tolerância a seca. Desta forma regiões 

cromossômicas envolvidas no controle de daidzina e acetil genistina podem ter uma 

relação com produção e resistência a patógenos, enquanto que a Malonil glicitina 

com caracteres morfológicos.  

Apenas para a caraterística daidzina foi detectado QTL no GL D1b 

(Satt141_Satt189) que foi de grande efeito. Neste GL Gutierrez-Gonzalez et al. (2009) 

detectou ligação do marcador Sat279 e um QTL para daidzeína, contudo, este 

posiciona-se distante do marcadores mencionados anteriormente, o que pode ser 

um indício de uma possível nova região no genoma envolvida no controle da 

característica.  

Os marcadores Satt141_Satt189 estão ligados a loci relacionados ao controle 

do número de flores, forma da folha e resistência a insetos. Segundo Meng et al. 

(2011) há uma relação entre o teor de isoflavonas e resistência da soja ao ataque de 

pulgões. Sendo assim é possível que o locos próximo ao marcador Satt141 estejam 

relacionados a resistência e o teor de daidzina nas sementes.  

No GL D2 foram detectados seis QTLs para daidzina, GLC, acetil genistina e 

genisteína total, com R2 variando de 0,11 a 0,17. O intervalo do QTL para daidzina, 

acetil genistina e genisteína total (respectivamente Satt301_Satt574, 

Satt226_Satt528 e Satt461_Satt226) é próximo ao Satt669, o qual foi associado a 

um QTL para DAC e GEC (TAKANORI YOSHIKAWA et al. 2010). O mesmo autor 

encontrou associação entre GLC com os marcadores Satt389_Sat_092, 

posicionados próximos dos marcadores descritos nos Anexo II para GLC (intervalos 

Satt574_Satt082, Satt226_Satt528 e Satt461_Satt226). No trabalho de Gutierrez-

Gonzalez et al. (2009) verificou-se QTL para gliciteína entre os marcadores 

Satt458_Sat_284 e entre Satt186_Sat_086, próximos às regiões descritas neste 
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trabalho. Os dados destes autores corroboram com os obtidos neste trabalho, 

demonstrando esta região do GL D2 esta envolvida no controle genético das 

isoflavonas. 

Comparando as posições associadas à QTLs no GL D2 (Anexo II) com os 

dados do Soybase verifica-se que o marcador Satt301 está ligado a QTLs 

associados a resistência a sclerotinia e os Satt082, Satt226_Satt461 estão ligados a 

QTL para NCS, Fusarium solani fsp glycines, e teor de óleo respectivamente. Os loci 

onde encontram-se estes QTLs estão próximos aos QTLs que participam do controle 

das isoflavonas, demonstrando a relação destas características e a possibilidade de 

traçar estratégias de melhoramento concomitante destas característica mediante a 

aplicação dos marcadores na SAM. 

Os sete QTLs no GL E foram detectados em três intervalos, com R2 entre 

0,12 a 0,27. Os QTLs de acetil e malonil daidzina, estão próximos ao QTL detectado 

por Takanori Yoshikawa et al. (2010), ligado ao Satt384, para DAC. Para malonil 

glicitina, acetil genistina, genisteína e isoflavonas totais, os QTLs encontrados 

posicionam-se distantes dos resultados deste intervalo demonstrando ser uma 

região distinta no GL E envolvida no controle das isoflavonas. 

O Satt483 presente nos intervalos com QTLs detectados no GL E está ligado 

a loci que atuam no controle da forma da folha. O Satt263 a QTL para teor de óleo e 

proteína, conteúdo de nitrogênio nas sementes no estágio de crescimento R5. O 

Satt268 a QTL para conteúdo de nitrogênio nas sementes no estágio de crescimento 

R5 e R7, e o Satt204 loci que influenciam na resistência ao NCS (SOYBASE, 2013). 

Estes resultados demonstram as diversas características que esta região no genoma 

está envolvida. 

No GL F foram detectados QTLs para oito das características estudadas, 

sendo um de grande efeito, dois intermediário e cinco de baixo. Estes QTLs 

encontram-se distantes dos encontrados por outros autores: para DAC por 

(TAKANORI YOSHIKAWA et al.; 2010); daidzeína, genisteína e isoflavonas totais 

(ZENG et al., 2009) e gliciteína (PRIMOMO et al. 2005; Yang et al.,2011). De acordo 

com o Soybase o marcador Satt343 está ligado a QTL que influenciam nos níveis de 
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teor de óleo, peso das sementes e resistência a Phytophthora. Portanto parece 

existir uma relação entre elas e a concentração das isoflavonas, já que, os QTLs que 

controlam estas características encontram-se próximos no GL. Desta forma o 

Satt343 possui grande importância na SAM, devido a possibilidade de melhoramento 

concomitante de várias características importantes agronomicamente. 

No GL G foram detectados QTLs em nove intervalos distintos. Para facilitar o 

entendimento, a discussão será por intervalo. No intervalo Satt610_Sat141 foram 

associados QTL para 11 características avaliadas, e destas quatro foram detectadas 

pelos três métodos de mapeamento, IM regressão, IM máxima verossimilhança e 

CIM (daidzina, genistina, daidzeína e genisteína total). Cinco características foram 

mapeadas por dois métodos, IM regressão e CIM, malonil daidzina, acetil daidzina, 

genisteína, daidzeína total e isoflavonas totais. Duas características foram 

mapeadas exclusivamente pelo CIM, acetil genistina e gliciteína total. Pelo CIM 

cinco apresentaram grande efeito e seis de efeito intermediário. Pelo método da 

regressão detectou-se seis de efeito intermediário e três de efeito baixo. 

No intervalo satt130_satt235 foram detectados QTLs para oito características. 

Destes dois foram detectados pelos três métodos de mapeamento, e os demais 

exclusivamente pelo CIM, demonstrando a necessidade de uma análise mais 

refinadas para detectar os QTLs existentes, diferente do intervalo Satt610_Sat141 

verificou-se que mesmo não aplicando uma abordagem tão precisa, detectou-se 

nove dos 11 QTL encontrados. Os dois QTLs encontrados pelo método da 

regressão apresentaram pequeno efeito. Para os QTLs detectados pelo CIM, dois 

apresentaram pequeno efeito, cinco efeito intermediário e um grande efeito. Ao todo 

foram detectados 30 QTL no GL G e os intervalos com maior destaque foram o 

satt610_sat141 e satt130_satt235. Os demais apresentaram pequeno a médio efeito 

sendo específicos para uma ou duas características. 

Para DAC e GEC não foram relatados QTLs no GL G. Contudo os resultados 

para DAC apresentam elevados valores de LR e R2 e de todas as isoflavonas 

estudadas até o momento o grupo GEC foi o que apresentou o maior número de 

QTLs no GL G, independente da metodologia de mapeamento, demonstrando a 

robustez dos resultados. Esta é uma região nova para mapeamento de QTLs para 



71 

 

DAC e GEC. Kassem et al. (2006) detectou QTLs para isoflavonas totais e gliciteína 

ligado ao marcador Satt356, posicionado ao próximo ao Satt610 e Satt235, segundo 

o (Soybase, 2013) fortalecendo os obtidos nesta pesquisa demonstrando que nesta 

região do genoma existem QTLs para isoflavonas totais e gliciteína. 

Os marcadores do GL G estão ligados a QTLs à resistência ao NCS. A marca 

Satt610 está ligada a QTLs responsáveis pela defesa à raça três do NCS, a Sat141 

as raças três, nove e 14, o Satt130 a raça três e o Satt235 às raças três e nove 

(FERREIRA etal., 2011). Esta proximidade entre os QTLs para isoflavonas e que 

conferem resistência ao NCS mostra uma grande associação entre estas 

características e uma possível relação entre os níveis de isoflavonas e resistência ao 

NCS. As marcas Satt610, Sat141, Satt130_Satt235 podem ser aplicadas na SAM 

visando o desenvolvimento de cultivares resistentes as três raças do NCS e com alta 

concentração de isoflavonas. 

No grupo de ligação H foram detectados QTL para seis características no 

intervalo Satt302_Satt293 e um QTL para daidzeína entre Satt293_Satt142. Todos 

de baixo efeito e nenhum para as isoflavonas do grupo GEC. Estes marcadores 

encontram-se próximos a marca Satt181, a qual foi associado a QTL que atuam no 

controle da daidzeína, gliciteína e isoflavonas totais (PRIMOMO et al. 2005). Estes 

intervalos são de especial interesse para o conjunto GLC, pois nos trabalhos de 

Meksem et al. (2001) e Kassem et al. (2004) foi localizado QTL para gliciteína ligado 

ao marcador Satt302, validando que nesta região existem QTL que atuam no 

controle de DAC, isoflavonas totais e principalmente GLC.  

O Satt142 está ligado a QTLs relacionados à proteína, produção, óleo, altura 

de planta e resistência à seca. O Satt302 é ligado a QTLs para o controle do peso 

da semente, resistência a insetos e tolerância a seca. Portanto se aplicados na SAM 

podem ser obtidas linhagens com níveis elevados de isoflavona, produtivas e 

resistentes a estresse de origem biótica e abiótica.  

N GL J foram detectados QTLs para malonil daidzina, daidzeína total, 

genistina e isoflavonas totais, sendo três de baixo efeito e um de efeito intermediário, 

todos no mesmo intervalo, Sat_394_Satt431. Primomo et al., (2005) relatou QTL 
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para daidzeína, genisteína e isoflavonas totais ligado ao marcador Satt249, distante 

dos intervalos citados, portanto estes intervalos pertencem a uma região 

anteriormente não relatada e de interesse para validação. Próximo ao marcador 

Satt431 existem loci que controlam características como número de flores, produção, 

resistência ao NCS, comprimento da folha e reação a Phialophora gregata. Desta 

forma é possível uma relação entre estas características. 

O mapeamento detectou QTLs no GL K em três intervalos, Satt167_Satt349, 

Sat119_Satt242 e Satt555_Satt337, sendo que nestes dois últimos intervalos 

exclusivamente pelo CIM. Foram mapeados 13 QTLs para estas características e 

nenhum destes localizado pelo método da máxima verossimilhança. 

No intervalo Satt167_Satt349 foram seis QTLs pelo método da regressão e 

CIM, dois por CIM e um apenas pela regressão. Destes mapeados um apresentava 

baixo efeito, cinco efeito intermediário e dois de grande efeito. O QTL mapeado 

apenas pelo método da regressão foi de baixo efeito. No intervalo Sat119_Satt242 

ocorreu apenas um QTL, para daidzeína, e de efeito intermediário No intervalo 

Satt555_Satt337 foram localizados QTLs de pequeno efeito. 

Os marcadores Satt555 e Satt337 já foram associados à QTLs para daidzeína 

(MEKSEM et. al 2001; KASSEM et al., 2004), e, de acordo com Meksem et al., 

(2001), existe uma ligação entre QTLs para gliciteína e genisteína com o marcador 

Sat_116, posicionado próximo a marca Satt167. Zeng et al., (2009) verificou uma 

ligação entre QTL para daidzeína próximo ao marcador Satt167. Os resultados 

destes autores corroboram com os encontrados neste trabalho demonstrando que a 

região esta envolvida no controle destas isoflavonas. Para isoflavonas totais e o 

intervalo Satt119_Satt242 não há citações na literatura de QTL. 

O GL K apresenta uma série de QTLs com importância agronômica. O 

Satt167 está ligado a QTLs que controlam produção, largura e comprimento da folha 

e o Satt349 a QTLs para ácido linoleico, ácido linolênico e altura da planta. O 

Satt337 está ligada a QTL para produção, mostrando uma relação entre estas 

características e as isoflavonas descritas (SOYBASE, 2013). 
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Para o GL L foram detectados QTLs para oito características, no intervalo 

Sattt238_Satt182. Deste dois foram posicionados pelo método da regressão e CIM e 

um pela máxima verossimilhança e CIM. Sete QTL são de efeito intermediário e 

apenas um de grande efeito. Para características do grupo GLC nenhum QTL foi 

relatado neste GL. Para as demais características verifica-se que o intervalo 

Satt238_Satt182 encontra-se distante dos resultados obtidos por outros 

autores(GUTIERREZ-GONZALEZ et al., 2009; TAKANORI YOSHIKAWA et al., 

2010), indicando se tratar de uma nova região no genoma envolvida no controle 

destas características. É importante ressaltar que o marcador Satt182 está ligado a 

QTLs que controlam o teor de óleo, área foliar e altura da planta, e o Satt238 o 

comprimento e a forma da folha (SOYBASE, 2013). 

No GL M o mapeamento detectou seis QTLs em três intervalos de 

marcadores, todos do pequeno efeito. Nenhum QTL para isoflavonas totais foi 

detectado neste GL. Primomo et al. (2005) descreveram a ocorrência de QTLs para 

daidzeína no intervalo Satt245_Satt201, gliciteína entre Satt540 e o Satt201 

(posicionado entre os marcadores Satt590_Satt150), e genisteína ligado aos 

marcadores Satt201, Satt245 e o Satt540. Kassem et al. (2006) detectaram QTL 

para daidzeína, gliciteína, genisteína e genisteína total no intervalo Satt323_Satt463, 

próximos do Satt245_Satt540. Zeng et al. (2009) verificou um QTL para gliciteína 

ligado ao marcador Satt540, sendo que esta ligação foi observada em cinco 

ambientes diferentes, e genisteína em três ambientes. Gutierrez-Gonzalez et al. 

(2009) detectaram QTL para genisteína ligado ao marcador Satt551. 

Os resultados destes autores demonstram claramente a ocorrência de QTLs 

para estas características neste GL, estáveis e presentes em diferentes 

backgrounds genéticos. Estes podem ser aplicado na SAM, pois estes marcadores 

estão ligados a importantes características agronômicas. O marcador Satt245 está 

ligado a QTL que atuam sobre a produção e resistência a Thanatephorus cucumeris, 

enquanto que o Satt540 a QTL associados a proteína e óleo. O Satt150 ligado a 

QTL para produção e o Satt250 para óleo. 

O mapeamento detectou 11 QTLs no GL N, sendo que apenas um destes foi 

detectado exclusivamente pelo método da máxima verossimilhança, para genisteína, 
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no intervalo Satt387_Sat_033. Dos QTLs detectados pelo método do CIM, cinco 

foram de efeito intermediário e cinco de pequeno efeito. Nenhum QTL para 

isoflavonas totais foi mapeado neste GL. 

Não são relatados QTLs para isoflavonas do grupo GEC na literatura. Para as 

isoflavonas do grupo DAC Meskem et al. (2001) e Kassem et al. (2004) relatam a 

associação do marcador Satt080 a um QTL para daidzeína, próximo aos 

marcadores destacados neste trabalho. Para gliciteína total, Meksem et al. (2001) e 

Kassem et al. (2004) detectaram QTL para gliciteína ligado ao Satt237, localizado 

próximo ao Satt387_Sat033. Primomo et at. (2005) detectaram QTLs para gliciteína 

ligado ao marcador Satt521, posicionado a cerca de 7 cM de distância do Sat033. Já, 

Yang et al. (2011) verificaram ligação entre o marcador Satt521 e QTL para gliciteína. 

O Satt521encontra-se próximo do Sat033. Os resultados obtidos por estes autores 

fortalecem a conclusão da ocorrência de QTL no GL relacionado ao controle de 

isoflavonas do grupo DAC e GLC. 

Os marcadores do GL N encontram-se ligados a uma série de QTLs 

responsáveis pelo controle de diversas características. O Satt387 está ligado a QTLs 

ao controle da maturidade, produção, altura da planta e resistência a esclerotinia 

(SOYBASE, 2013). O Sat033 ligado a QTLs relacionados com a eficiência na 

utilização do ferro, o Satt080 ligado a QTLs para o controle do número de flores e 

resistência a Fusarium solani fsp glycines e o Satt530 ligado a loci que influenciam 

no teor de óleo e proteína (SOYBASE, 2013). Os QTLs que atuam no controle 

destas características situam-se próximo aos QTLs para isoflavonas localizados no 

GL N, demonstrando uma possível relação no controle genético destas 

características e as isoflavonas. 

No GL O foram detectados QTL apenas para Malonil Glicitina e isoflavonas 

totais, no intervalo Satt550_Satt173, ambos de grade efeito. Não há citações de QTL 

neste grupo de ligação para isoflavonas do grupo GLC. Para isoflavonas totais Zeng 

et al. (2009) detectaram QTL ligados ao Satt241, em quatro ambientes;  e ao 

Satt592. O intervalo Satt550_Satt173 encontra-se a menos de 5 cM do Satt241, 

demonstrando que esta região esta envolvida no controle desta característica e 

apresenta estabilidade, visto que, Zeng et al. (2009) verificaram a ligação do QTL 
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com o marcador em quatro ambientes diferentes e este apresenta um alto valor de 

R2 para as isoflavonas totais. 

 

 

 

6.3 Divergências obtidas entre o Intervalo Simples (IM), utilizando o 

método da regressão e máxima verossimilhança, e Intervalo Composto 

(CIM) 

 

Para o grupo da DAC as diferenças observadas no IM, entre as abordagens 

da regressão e máxima verossimilhança, ocorreram conforme o esperado em virtude 

da ausência de normalidade dos dados. Todos os QTLs detectados pelo IM foram 

localizados pelo CIM, tendo sido detectados 44 QTLs pelo CIM, e pelo IM nove por 

regressão e seis por máxima verossimilhança. 

Para GEC as diferenças observadas no IM entre as abordagens da regressão 

e máxima verossimilhança não foram tão expressivas como nas outras isoflavonas, 

de tal forma que as diferenças foram no número superior de QTLs localizados pelo 

método da máxima verossimilhança e que este posicionou um QTL no GL N, o que 

não ocorreu na abordagem por regressão. Todos os QTLs detectados por IM foram 

localizados pelo CIM. Foram localizados 40 QTLs pelo CIM, 12 pelo IM utilizando a 

máxima verossimilhança e cinco por regressão. 

Para GLC as diferenças observadas dentro do IM foram gritantes, de tal forma 

que a máxima verossimilhança não detectou QTLs para este grupo de 

características, porém, todos os QTLs detectados pelo IM foram localizados pelo 

CIM. Posicionou-se 29 QTLs pelo CIM, e quatro pelo IM. 

Em isoflavonas totais as diferenças observadas utilizando a metodologia do 

IM, entre a abordagem da regressão e da máxima verossimilhança, foram evidentes, 
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visto que com a máxima verossimilhança não foram identificados QTLs. Todos os 

QTLs detectados pelo IM foram localizados pelo CIM, sendo 10 QTLs pelo CIM e 2 

pelo IM. Os GLs D1a e K não foram citados até o momento com QTLs para 

isoflavonas totais e junto com os GLs E, F, J, L e N, cujas posições estão distantes 

dos resultados de outros autores, representam novas regiões cromossômicas que 

explicam a característica. 

O GL G apresentou QTLs para todas as características do conjunto DAC e 

um elevado valor de R² e LR, demonstrando a existência de loci envolvidos no 

controle destas isoflavonas apesar da ausência de citações na literatura. Foi 

demonstrada a ocorrência de QTLs para estas características em regiões no 

genoma anteriormente não identificadas, GLs B1, D1a, G, ou em GLs citados pela 

literatura, porém, em posições distantes, F, J, K e L. 

Em GEC os QTLs detectados nos GLs C2, D2, K e M são validados pelos 

diferentes resultados encontrados na literatura por distintos autores que utilizaram 

outros backgrounds genéticos, principalmente no GL M que apresentou o maior 

número de citações. Nos GLs B1, D1a e N nenhum QTL havia sido mencionado na 

literatura. Já, nos GLs A2, E, F, G, J e L, são citados QTLs, porém, em regiões 

distantes das encontradas neste trabalho. Estes resultados demonstram novas 

regiões cromossômicas com QTLs para GEC. Os resultados aqui observados no GL 

G evidenciaram grande robustez. Pois, independentemente da forma de 

mapeamento aplicada, IM e CIM, vários QTLs foram localizados neste GEC, o que 

consolida nossos resultados para GEC. 

A maioria dos QTLs detectados para GLC tem seu posicionamento 

corroborado por resultados de diferentes autores que utilizaram outros backgrounds 

genéticos sendo que, alguns QTLs, apresentam alto grau de estabilidade sendo 

detectada associação com certos marcadores, como o Satt540, por exemplo, para o 

qual foram detectados QTLs para gliciteína em mais de um ambiente por Zeng et al. 

(2009). Para glicitina, malonil glicitina e gliciteína total foram detectados QTLs em 

regiões no genoma anteriormente não identificadas por outros autores, como os GLs 

C2, E, F e O, demonstrando serem regiões de grande interesse para estudos futuros. 

Os GLs K e L apresentaram regiões com loci altamente associados ao controle das 
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características glicitina, malonil glicitina e gliciteína total, sendo detectados tanto pelo 

IM quanto pelo CIM. Nenhum QTL foi anteriormente posicionado no GL L por outros 

autores, sendo demonstrado um alto nível de ligação deste cromossomo com estas 

isoflavonas. 

A Tabela 12 demonstra as diferenças quanto ao número de QTL detectados 

para DAC, GEC, GLC e IT. 

 

TABELA 12 - Número de QTLs posicionados pelo mapeamento por intervalo composto (CIM), 
intervalo simples método da regressão (IMreg) e intervalo simples método da máxima 
verossimilhança (IMmv). 

Isoflavonas CIM IMreg IMmv 

DAC 44 9 6 

GEC 40 5 12 

GLC 29 4 0 

IT 10 2 0 

 

 

 

7.0 CONCLUSÕES 

 

Foram validados QTLs nos GLs A2, D2, E, H, K, M e N para DAC, em C2, D2, 

K e M para GEC, em A2, C2, D1a, D2, H, K, M e N para GLC e para isoflavonas 

totais no GLs G, H e O. 

No GL G foram encontrados QTLs de grande efeito para DAC, e um grande 

número de QTLs para GEC, apesar de não serem citados QTLs neste GL para estas 

isoflavonas. 
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Existem indícios de relação entre controle genético da resistência ao 

nematoide do cisto e isoflavonas nesta população, devido à proximidade dos QTLs 

que controlam estas características. 

Os QTLs ligados aos marcadores não presentes no mapa de ligação, 

associados pela MAS, não apresentam referências na literatura com os QTLs 

detectados por outros autores. 

O método mais eficiente de mapeamento foi o CIM, em virtude da seleção de 

cofatores que permitiu eliminar os QTL fantasmas, o que não foi possível pelo IM 

pelo método da regressão e máxima verossimilhança. 

Nas características malonil daidzina e acetil genistina não ocorreram 

linhagens transgressivas. O genótipo 2.27 apresentou as maiores concentrações em 

oito isoflavonas e o 4.75 as menores em 12. 

Existem altas correlações entre as isoflavonas do grupo DAC com genistina, 

genisteína e genisteína total e baixa entre glicitina com DAC e genistina, genisteína 

e genisteína total 

O mapeamento pelo CIM detectou 44, 40, 29 e 10 QTLs para DAC, GEC, 

GLC e isoflavonas totais respectivamente. O IM por regressão posicionou nove, 

cinco, quatro e dois QTLs para DAC, GEC, GLC e isoflavonas totais respectivamente. 

O IM pela abordagem da máxima verossimilhança posicionou seis QTL para DAC e 

12 para GEC respectivamente. 
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ANEXO I - Resultados do mapeamento de QTL obtido por diferentes autores. Os valores de R
2
 foram calculados pelo mapeamento por intervalo simples 

(simple interval mapping, IM), mapeamento por intervalo composto (composite interval mapping, CIM) e mapeamento por intervalo múltiplo (multiple interval 
mapping, MIM). Takanori Yoshikawa et al., 2010 avaliaram as isoflavonas na forma de daidzeína e isoflavonas derivadas (DAC), genisteína e isoflavonas 

derivadas (GEC), gliciteína e isoflavonas derivadas (GLC) e isoflavonas totais (TIC).  

 

Características Intervalo GL 

QTL (R
2
) 

 
IM CIM MIM 

Gutierrez-Gonzalez et al., 
2009, paternais Essex x PI 
437654, 197 genótipos, 276 

marcadores, trabalho 
conduzido em dois anos e um 

ambiente 

Daidzeína 

SATT236-SAT_271 A1 19,7/20,3 13,9/18,8 15,5/18 

SATT187-
EAGGMCTT205 

A2 ------------- 5,4 ------------- 

SAT_279-
EACAMCTT123 

D1b ------------- 5,7 5 

SCTT009-SATT541 H 9,4 5,8 7,9 

SAT_113-SAT_286 L ------------- ------------- 6,5 

SATT697-SATT551 M ------------- ------------- 4,9 

Genisteína 

SATT236-SAT_271 A1 25,3 9,4/22,1 21,3 

SATT687-SAT_424 B2 ------------- 6 4,5 

SAT_279-
EACAMCTT123 

D1b ------------- 8,4 9,6 

SAT_112-SATT691 E ------------- ------------- 3,5/7,7 

SATT490-SAT_197 F ------------- ------------- 5,4 

SAT_113-SAT_286 L ------------- 6,9 6,4 

Gliciteína 

SATT281SATT291 C2 7,8 7,6 5,6/5,7 

SATT458SAT_284 D2_1 ------------- 6,8 5,8 
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SATT186SAT_086 D2_2 ------------- ------------- 4,4 

SAT_112SATT691 E ------------- 7,9 4,2 

SATT612SAT_117 G ------------- ------------- 7,3 

SATT552SATT499 K ------------- ------------- 3,6 

Isoflavonas totais 

SATT236-SAT_271 A1 14,9/30,3 9,5/26,3 16,6/30 

SATT187-
EAGGMCTT205 

A2 ------------- ------------- 3,4 

SAT_279-
EACAMCTT123 

D1b ------------- 9,5 3,2/6,7 

SAT_112-SATT691 E ------------- 6,4 3,1/3,8 

SCTT009-SATT541 H 8 6,3 ------------- 

SAT_286-SATT229 L ------------- ------------- 7,4 

SATT697-SATT551 M ------------- 8,6 4 

Kassem et al., 2004, paternais 
Essex × Forrest, 100 

genótipos, 240 marcadores, 
trabalho realizado em dois 

anos e dois ambientes 

Daidzeína 

BARC-Satt276 A1 9,6 ------------- ------------- 

BARC-Satt260/555/178 K 21,3 ------------- ------------- 

BARC-Satt080 N 10,3 ------------- ------------- 

Gliciteína 

BARC-Satt197 B1 41,2 ------------- ------------- 

BARC-Satt197 B1 41,2 ------------- ------------- 

BARC-Satt251 B1 50,2 ------------- ------------- 

BARC-Satt415 B1 41,2 ------------- ------------- 
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BARC-Sct26 B1 21 ------------- ------------- 

BARC-Satt302 H 9,5 ------------- ------------- 

BARC-Satt237 N 11,1 ------------- ------------- 

Gliciteína subpopulação de 
40 indivíduos 

BARC-Satt197 B1 50 ------------- ------------- 

BARC-Satt251 B1 50 ------------- ------------- 

BARC-Satt415 B1 50 ------------- ------------- 

Gliciteína subpopulação de 
60 indivíduos 

BARC-Satt197 B1 35,4 ------------- ------------- 

BARC-Satt251 B1 50 ------------- ------------- 

BARC-Satt415 B1 35,4 ------------- ------------- 

BARC-Satt302 H 19,5 ------------- ------------- 

BARC-Satt237 N 14,6 ------------- ------------- 

Kassem et al., 2006, paternais 
Essex × Forrest, 100 

genótipos, 240 marcadores, 
trabalho realizado em dois 

anos e dois ambientes 

Daidzeína subpopulação 
de 60 indivíduos 

CAA13–CAA16 A2 ------------- 16,26 ------------- 

Satt323–Satt463 M ------------- 24,01 ------------- 

Satt485–Satt080 N ------------- 55,91 ------------- 

Gliciteína 

Satt251–Satt197 B1 ------------- 25,67 ------------- 

Satt097–Sat_129 A2 ------------- 10,23 ------------- 

Satt251–Satt415 B1 ------------- 48,71 ------------- 

Satt368–Satt605 D1a ------------- 8,92 ------------- 
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Gliciteína subpopulação de 
60 indivíduos 

CAA13 A2 ------------- 9,93 ------------- 

Satt323–Satt463 M ------------- 22,74 ------------- 

CAA16–CCA_13t A2 ------------- 12,71 ------------- 

Satt356–Satt130 G ------------- 10,71 ------------- 

Satt323–Satt463 M ------------- 14,91 ------------- 

Gliciteína total 
subpopulação de 40 

indivíduos 
CAA13 A2 ------------- 10,94 ------------- 

Genisteína total 
subpopulação de 40 

indivíduos 

CAA13 A2 ------------- 13,5 ------------- 

Satt323–Satt463 M ------------- 17,42 ------------- 

Meksem et al., 2001, paternais 
Essex × Forrest, 100 

genótipos, 107 marcadores, 
trabalho realizado em dois 

anos e dois ambientes 

Daidzeína subpopulação 
de 40 indivíduos 

BARC-Satt276 A1 9,60 ------------- ------------- 

BARC-Satt337 K 21,30 ------------- ------------- 

BARC-Satt080 N 10,30 ------------- ------------- 

Genisteína subpopulação 
de 40 indivíduos BARC-Sat116 K 21,00 ------------- ------------- 

Gliciteína 

BARC-Satt251 B1 50,2 ------------- ------------- 

BARC-Satt197 B1 41,2 ------------- ------------- 

BARC-Satt237 N 11,1 ------------- ------------- 

Gliciteína 
subpopulação de 40 

indivíduos 

BARC-Satt251 B1 50 ------------- ------------- 

BARC-Satt197 B1 49 ------------- ------------- 

BARC-Sat116 K 27 ------------- ------------- 
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Gliciteína 
subpopulação de 60 

indivíduos 

BARC-Satt251 B1 50 ------------- ------------- 

BARC-Satt197 B1 35,4 ------------- ------------- 

BARC-Satt302 H 19,5 ------------- ------------- 

Primomo et al., 2005, paternais 
AC756 x RCAT, 207 genótipos 

e 99 marcadores, trabalho 
realizado em dois ambientes 

Daidzeína 

Satt200 A1 ------------- 3,8 ------------- 

Satt538 A2 ------------- 3,6 ------------- 

Satt490 F ------------- 3,7 ------------- 

Satt181 H ------------- 8 ------------- 

Satt249 J ------------- 4/3,9 ------------- 

Satt201 M ------------- 6,7 ------------- 

Satt245 M ------------- 6,9 ------------- 

Genisteína 

Satt155 A1 ------------- 4 ------------- 

Satt200 A1 ------------- 3,6 ------------- 

Satt289 C2 ------------- 5,5 ------------- 

Satt181 H ------------- 4,5 ------------- 

Satt442 H ------------- 3,4 ------------- 

Satt249 J ------------- 4,3/3,9 ------------- 

Satt201 M ------------- 10,5 ------------- 

Satt245 M ------------- 6,4/4,2 ------------- 
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Satt540 M ------------- 7,9/7,4 ------------- 

Gliciteína 

Satt129 D1a ------------- 3,4 ------------- 

Satt516 F ------------- 4 ------------- 

Sat_088 G ------------- 3,5 ------------- 

Satt181 H ------------- 3,9 ------------- 

Satt547 J ------------- 8,6 ------------- 

Satt196 K ------------- 4,4 ------------- 

Satt201 M ------------- 5,3 ------------- 

Satt540 M ------------- 7,7 ------------- 

Satt521 N ------------- 3,7 ------------- 

Isoflavonas totais 

Satt200 A1 ------------- 4,2 ------------- 

Satt289 C2 ------------- 4,1 ------------- 

Satt181 H ------------- 6,9 ------------- 

Satt249 J ------------- 4,5/4,1 ------------- 

Satt201 M ------------- 9,5 ------------- 

Satt245 M ------------- 7 ------------- 

Satt540 M ------------- 4,9 ------------- 

Takanori Yoshikawa et al., 
2010, paternais Peking x 

DAC, ambiente um, 
primeiro ano 

AW132402 A2 ------------- 20,4 ------------- 
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Tamahomar, 96 indivíduos e 
344 marcadores, trabalho 

realizado em três ambientes e 
dois anos 

Satt373 L ------------- 6,2 ------------- 

GEC, ambiente um, 
primeiro ano 

Sat_077 C1 ------------- 15,1 ------------- 

Satt669 D2 ------------- 8,1 ------------- 

GLC, ambiente um, 
primeiro ano 

Satt509 B1 ------------- 13,4 ------------- 

Satt359 B1 ------------- 9,5 ------------- 

Satt389 D2 ------------- 8,9 ------------- 

Sat_143 G ------------- 7,5 ------------- 

Satt353 H ------------- 2,9 ------------- 

IT, ambiente um, primeiro 
ano 

Sat_215 A2 ------------- 26 ------------- 

Satt190 C1 ------------- 12,6 ------------- 

Satt282 D1b ------------- 6,1 ------------- 

Satt669 D2 ------------- 9,3 ------------- 

DAC, ambiente dois, 
primeiro ano 

Sat_271 A1 ------------- 13,6 ------------- 

Sat_215 A2 ------------- 9,8 ------------- 

Sat_042 C1 ------------- 10 ------------- 

GEC, ambiente dois, 
primeiro ano 

Satt190 C1 ------------- 15,2 ------------- 

GLC, ambiente dois, 
primeiro ano 

Satt197 B1 ------------- 38,4 ------------- 

Sat_092 D2 ------------- 12,8 ------------- 
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IT, ambiente dois, primeiro 
ano 

Sat_271 A1 ------------- 7,9 ------------- 

Sat_215 A2 ------------- 12,8 ------------- 

Satt066 B2 ------------- 3 ------------- 

DAC, ambiente três, 
primeiro ano 

Sat_215 A2 ------------- 31,5 ------------- 

Satt669 D2 ------------- 12 ------------- 

GEC, ambiente três, 
primeiro ano 

Sat_372 G ------------- 15,3 ------------- 

GLC, ambiente três, 
primeiro ano 

Sat_215 A2 ------------- 18,6 ------------- 

Satt197 B1 ------------- 25,7 ------------- 

Satt190 C1 ------------- 2,7 ------------- 

Sat_238 C2 ------------- 11,3 ------------- 

DAC, ambiente dois, 
segundo ano 

Sat_271 A1 ------------- 24,5 ------------- 

AW132402 A2 ------------- 15,6 ------------- 

Satt384 E ------------- 0,2 ------------- 

GEC, ambiente dois, 
segundo ano 

Satt200 A1 ------------- 7,2 ------------- 

GLC, ambiente dois, 
segundo ano 

Satt197 B1 ------------- 24 ------------- 

Sat_372 G ------------- 9,5 ------------- 

IT, ambiente dois, segundo 
ano 

Sat_271 A1 ------------- 11,5 ------------- 

Sat_042 C1 ------------- 5,9 ------------- 
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Satt546 D1b ------------- 0,9 ------------- 

DAC, ambiente três, 
segundo ano 

AW132402 A2 ------------- 21,9 ------------- 

Satt114 F ------------- 13,1 ------------- 

Satt373 L ------------- 2,6 ------------- 

GEC, ambiente três, 
segundo ano 

AW132402 A2 ------------- 20 ------------- 

Satt669 D2 ------------- 7,1 ------------- 

Sat_119 K ------------- 5,2 ------------- 

GLC, ambiente três, 
segundo ano 

Satt276 A1 ------------- 10,1 ------------- 

Sat_215 A2 ------------- 7,5 ------------- 

Satt197 B1 ------------- 37,4 ------------- 

Sat_238 C2 ------------- 6,6 ------------- 

IT, ambiente três, segundo 
ano 

AW132402 A2 ------------- 26 ------------- 

Satt669 D2 ------------- 9,7 ------------- 

Zang et al., 2009, paternais 
Zhongdou 27x Jiunong 20, 136 

genótipos e 99 marcadores, 
trabalho realizado em sete 

ambientes 

Daidzeína 

Satt144 F ------------- ------------- 7,06 

Satt587 I ------------- ------------- 7,29 

Satt124 K ------------- ------------- 4,76 

Genisteína 

sat_040 A2 ------------- ------------- 9,9 

Satt460 C2 ------------- ------------- 3,8 
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Satt144 F ------------- ------------- 5,42 

Satt540 M ------------- ------------- 5,72 

Gliciteína 

Satt330 I ------------- ------------- 7,92 

Satt540 M ------------- ------------- 2,96 

Satt592 O ------------- ------------- 5,24 

Isoflavonas totais 

Satt208 D2 ------------- ------------- 9,57 

Satt144 F ------------- ------------- 7,48 

Satt288 G ------------- ------------- 9,44 

Satt241 O ------------- ------------- 5,42 

Satt540 M ------------- ------------- 3,7 

Yang et al., 2011, paternais 
HwangkeumxIT182932, 113 
genótipos e 447 marcadores, 

trabalho realizado em três 
ambientes 

Daidzeína 

sat_217 A1 ------------- 24,27 ------------- 

SM306 A2 ------------- 9,3 ------------- 

Genisteína 

sat_217 A1 ------------- 14,23 ------------- 

SM306 A2 ------------- 17,9 ------------- 

Satt697 M ------------- 11,4 ------------- 

Gliciteína 

sat_033 N ------------- 18,7 ------------- 

SM306 A2 ------------- 11,7 ------------- 

SM033 B1 ------------- 15,6 ------------- 
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sat_140 C1 ------------- 12,2 ------------- 

Satt693 J ------------- 12,7 ------------- 

sat_375 F ------------- 11,8 ------------- 

Satt192 H ------------- 11,7 ------------- 

A636.pl K ------------- 9,9 ------------- 

Satt521 N ------------- 12,8 ------------- 

Isoflavonas totais 

sat_217 A1 ------------- 20,9 ------------- 

SM306 A2 ------------- 13,6 ------------- 

Satt697 M ------------- 10,4 ------------- 

Satt521 N ------------- 16,3 ------------- 

* A formatação das células demonstra se o QTL é de grande (negrito, R
2
 acima de 30%), intermediário (itálico, R

2
 entre 15 e 30%) e pequeno (sem formatação, R

2
 abaixo de 

15%) efeito.
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ANEXO II - Resultado do mapeamento por intervalo simples (IM), pelo método da regressão (Reg) e 
máxima verossimilhança (MV) e mapeamento por intervalo composto (CIM).  

GL 
Intervalo 

Características 
LR R

2
 

IM(Reg) IM(MV) CIM IM(Reg) CIM* 

A2 
Rhg4_Sat_157 

Daidzeína   8,74  0,14 

Glicitina   11,25  0,18 

Malonil Glicitina   9,33  0,17 

Gliciteína total   8,58  0,19 

A2 
Sat_162_Satt632 

Genisteína   7,88  0,13 

B1 
Satt444_Satt359 

Malonil Daidzina   6,47  0,13 
Acetil Genistina   7.12  0.08 

C2 Malonil Glicitina   6,85  0,16 
Satt371_Satt357 Acetil Genistina   9,44  0,12 

 C2 
Satt277_Satt460 

Acetil Genistina   8,52  0,09 

C2 
Satt460_Satt307 

Genisteína   12,11  0,11 

C2 
Satt307_Satt316 

Malonil Glicitina   10,35  0,17 

D1a 
Satt267_Satt532 

Daidzina   12,12  0,15 

Malonil Daidzina   10,79  0,13 

Acetil Daidzina   16,20  0,18 

Genisteína   12,54  0,12 

Genisteína total   15,65  0,17 

Isoflavonas Totais   16,78  0,18 

D1a 
Satt532_Satt482 

Daidzeína Total   9,47  0,15 

Gliciteína Total   11,00  0,18 

Genistina   10,03  0,15 

D1a 
Satt147_satt408 

Daidzina   7,17  0,12 

Acetil Genistina   8,12  0,13 

D1a 
Satt507_Sat_110 

Malonil Glicitina   9,40  0,14 

D1b 
Satt141_Satt189 

Daidzina  7,10 7,82  0,30 

D2 
Satt301_Satt574 

Daidzina   8,57  0,15 

D2 
Satt574_Satt082 

Glicitina   9,67  0,11 

D2 
Satt226_Satt528 

Malonil Glicitina   12,70  0,15 

D2 
satt461_Satt226 

Gliciteína total   8,45  0,12 

D2 
Satt226_Satt528 

Acetil Genistina   9,37  0,17 

D2 
satt461_Satt226 

Genisteína total   9,62  0,17 

E 
Satt263_Satt268 

Acetil Daidzina   9,05 
 

0,12 

Acetil Genistina   21,60 
 

0,27 

Isoflavonas Totais   11,29 
 

0,18 

E 
Satt602_Satt483 

Malonil Daidzina   11,40  0,18 
Acetil Daidzina   8,72  0,14 
Malonil Glicitina   9,96  0,24 

E 
Satt204_Satt263 

Genisteína Total   12,42  0,15 

F 
Satt343_Satt193 

Malonil Daidzina   16,61 
 

0,32 

Acetil Daidzina   5,24 
 

0,08 
Daidzeína   5,67 

 
0,09 

Daidzeína total   7,12 
 

0,13 
Malonil Glicitina   7,56 

 
0,21 

Genistina   8,75 
 

0,13 
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Genisteína total   13,90 
 

0,22 
Isoflavonas Totais   7,39 

 
0,12 

G 
Satt610_Sat_141 

Daidzina 20,95 19,93 53,82 0,22 0,54 

Genistina 11,94 9,68 19,10 0,14 0,21 

Malonil Daidzina 11,92 
 

24,31 0,14 0,40 

Acetil Daidzina 13,06 
 

22,87 0,15 0,33 

Daidzeína 17,78 18,35 21,11 0,19 0,23 

Genisteína 17,47 
 

14,87 0,19 0,18 

Daidzeína total 20,38 
 

42,94 0,21 0,50 

Genisteína total 15,12 18,28 18,42 0,17 0,30 

Isoflavonas Totais 16,93 
 

24,11 0,18 0,30 

Gliciteína total 
  

15,16 
 

0,30 

Acetil Genistina 
  

11,45 
 

0,18 

G 
Satt130_Satt235 

Acetil Genistina 10,68 10,12 11,19 0,11 0,11 

Genisteína 11,33 12,26 12,43 0,11 0,13 

Malonil Daidzina   12,42  0,20 

Acetil Daidzina   10,24  0,20 

Daidzeína Total   11,86  0,24 

Malonil Glicitina   10,11  0,35 

Gliciteína Total   9,50  0,18 

Genisteína Total   11,52  0,17 

G 
Sat_141_Sat 163 

Daidzina 
 

9,55 
   

Daidzeína 
 

9,15 
   

Genisteína Total  8,91    

G 
Satt427_Satt303 

Acetil Genistina  9,35 11,15  0,16 

G 
Satt038_Satt163 

Acetil Genistina  9,03    
Acetil Genistina   7,71  0,10 

G 
Satt479_Satt427 

Genisteína  10,72    

G 
Satt427_Satt303 

Genisteína 

 9,13 9,29  0,10 

 9,11 14,28  0,17 

  11,29  0,14 

G 
Satt217_Satt130 

Glicitina   10,55  0,17 

Acetil Genistina   15,79  0,15 

H 
Satt302_Satt293 

Malonil Daidzina   7,33  0,15 

Acetil Daidzina   8,63  0,12 

Daidzeína total   7,91  0,12 

Glicitina   6,51  0,11 

Gliciteína total   6,81  0,12 

IsoflavonasTotais   7,27  0,12 

H 
Satt293_Satt142 

Daidzeína   7,09  0,10 

J 
Sat_394_Satt431 

Malonil Daidzina   8,05  0,11 

Daidzeína total   7,44  0,115 

Genistina   9,43  0,16 

Isoflavonas Totais   8,38  0,11 

K 
Satt167_Satt349 

Daidzina 9,35  12,03 0,12 0,19 

M, Daidzina 10,38  23,79 0,13 0,33 

M, Glicitina 10,16  17,95 0,13 0,24 

Acetil Daidzina 7,75   0,10  

Daidzeína total 9,90  16,49 0,12 0,25 

Gliciteína total 10,41  25,86 0,13 0,41 

Isoflavonas Totais 7,97  15,88 0,10 0,27 

Glicitina   10,99  0,24 

Genisteína   7,09  0,12 

K 
Sat119_Satt242 

Daidzina   13,75  0,28 

K 
Satt555_Satt337 

Acetil Daidzina   8,31  0,12 

Genistina   8,52  0,11 

Genisteína total   7,22  0,09 

L Glicitina 10,59  12,23 0,15 0,21 
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Satt238_Satt182 Malonil Glicitina 8,81  11,40 0,13 0,19 

Daidzina  10,34 11,10  0,32 

Acetil Daidzina   10,05  0,17 

Gliciteína total   16,60  0,26 

Genistina   10,72  0,16 

Genisteína total   12,44  0,19 

Isoflavonas Totais   9,68  0,16 

M 
Satt245_Satt540 

Daidzeína   6,13  0,09 

Glicitina   5,77  0,09 

Acetil Genistina   6,01  0,08 

M 
Satt590_Satt150 

Malonil Glicitina   8,01  0,11 

M 
Satt551_Satt250 

Genisteína Total   7,21  0,10 

N 
satt387_sat_033 

Genisteína  8,78    

Acetil Daidzina   8,24  0,11 

Gliciteína total   8,57  0,15 

Daidzina   11,77  0,18 

Daidzeína Total   8,31  0,14 

Genisteína Total   10,23  0,14 

N 
Satt530_Sat084 

Genisteína   12,25  0,15 

Genisteína total   9,48  0,12 

Genistina   8,79  0,12 

Isoflavonas Totais   15,33  0,19 

N 
Satt080_Satt387 

Malonil Daidzina   12,87  0,19 

O 
Satt550_Satt173 

Malonil Glicitina   27,24  0,61 

Isoflavonas Totais   17,83  0,47 

* A formatação das linhas demonstra se o QTL é de grande (negrito, R
2
 acima de 30%), intermediário (itálico, R

2
 

entre 15 e 30%) e pequeno (sem formatação, R
2
 abaixo de 15%) efeito. 

 

 

 


